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 : تقديــم

 

 عاب مختلف املناهج املطبقة يف هذهيحتاج الباحث يف العلوم االجتامعية إىل استي

العلوم، لكونها السالح األسـايس لـضبط اإلشـكال وتتـابع العمليـات البحثيـة بـصورة علميـة 

وبشكل موضوعي وطريقة منطقية، فال ميكن للباحث أن يبدع يف هـذا املجـال إال بـاالطالع 

قبـل أن يتناولهـا بالدراسـة، والتمـرس يف اسـتعاملها واالسـتفادة مـن مختلـف والبحث فيها 

خباياها حتى يتمكن من الفرز والتوضيح بجالء عن املنهج أو املناهج التي ميكـن االسـتفادة 

منها لدراسة أي إشكال أو أي ظاهرة اجتامعية، وقولنا هذا لكون الباحث االجتامعي يتميـز 

 اإلطــار النظــري للبحــث مــستخدما يف ذلــك مجمــل املنــاهج بجانــب يعتمــد عليــه يف بنــاء

االستنباطية يف تحديـد املوضـوع وتأصـيل املفـاهيم وضـبط اإلشـكالية واسـتنباط الفـروض، 

واالنتقال إىل امليدان اعتامدا عىل ما حدده يف الجانب النظري من ضبط للمشكلة والفروض 

بيانات، حتى يتمكن من القيـاس والتحليـل واختيار املنهج املالئم واألدوات املناسبة لجمع ال

والتعليق والتفسري بكـل يـرس، بنـاء عـىل محـددات الظـاهرة املدروسـة، وعـدم انحرافـه أو 

 .خروجه عن املستلزمات املنهجية

إن تحديدنا ملجموعة من املنـاهج املعتمـدة يف البحـوث االجتامعيـة 

ني الـسابقني يف  الـذي يعـد دائـرة تواصـل مـع الكتـاب-يف هذا الكتاب الثالث

  ليس حرصا ملجمل املناهج، بل هـو عـرض وتعريـف لألساسـية –نفس الحقل

 



14 
 

 بنـاء عـىل اخـتالف الرؤيـة أو -منها فقط، وقد نختلف مع بعض البـاحثني يف نفـس املجـال 

الخلفية فقط، ونحن نعرتف بأن هناك العديد من املناهج األخرى التي يعتمدها الباحث يف 

جية تــزداد أهميتهــا أو عــدمها بالنــسبة للمنــاهج املدروســة يف هــذا الدراســات الــسوسيولو

 .الكتاب

بناء عىل حصيلة جهـد وخـربة طويلـة يف حقـل التعلـيم يف الجامعـة –وقد حاولنا 

الجزائرية والبحث العلمي يف الجزائر، استفدنا من هذه الخربة يف ضـبط وتحديـد مجموعـة 

أو ازالـة أو ازاحـة ملنـاهج أخـرى، أحـدث مـن  دون نفي - التي نعتقد أنها أساسية-املناهج

هــذه التــي تعرضــنا لهــا بالدراســة، غــري أننــا أطلقنــا عــىل املبحوثــة منهــا يف هــذا الكتــاب 

 .لكوننا نعتقد ذلك ال أكرث" باألساسية"

حاولنا عمدا عـدم االطالـة أو الحـشو واالسـتعراض والتـدقيق يف بعـض املعطيـات 

وث االجتامعية، حتى نخفف عىل القارئ أو الباحث يف هذا املتعلقة باملناهج الكربى يف البح

املجال معرفة املحطات الكربى يف كل منهج يريد االعتامد عليـه يف بحثـه أو عملـه امليـداين، 

وال نـدعي بهــذا العــرض املقتــضب العلميــة التامــة أو املوضــوعية القــصوى، ولكــن نكتفــي 

مل ووضعه عىل الطريـق الـصحيح الكتـساب املعرفـة بتدريب الباحث وتأهيله بشكل متكا

األكادميية وتأصيل البحث العلمي امليداين لديه، وهي املعرفة الواجب توفرها عنـد الباحـث 

 .لتمكينه من الخربة املتقنة واملامرسة الدامئة والتحكم الكبري يف أساسيات البحث العلمي
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 البحـوث االجتامعيـة حيـث وقد ضمنا هذا الكتـاب الثالـث املنـاهج األساسـية يف

قــسمناه إىل ســبعة فــصول تناولنــا يف الفــصل األول البحــث االجتامعــي وأهميتــه وفوائــده 

وتنظيم البحوث وأصنافها وأصناف املناهج املستعملة فيها، أما الفصل الثاين فقد تناولنا فيه 

حـث البحث يف علم االجتامع حيث عرضنا البحث من خـالل أهدافـه وخـصائص عمليـة الب

أمـا يف الفـصل الثالـث . وخطوات تصميم البحث امليداين واملراحل الزمنية العداد اإلشـكالية

أمـا الفـصل الرابـع فتناولنـا فيـه . عرضنا املنهج التاريخي وعرفنا بخطواته ومراحله وتقييمه

ــواع  ــة، وأن ــصميم التجرب ــة ت ــا إىل كيفي ــه وتطرقن ــا بخطوات ــث عرفن ــي حي ــنهج التجريب امل

تجريبيــة، وخــصائص ومميــزات املــنهج التجريبــي ورشوط املــنهج التجريبــي التــصميامت ال

الناجح، وختمنا الفـصل بتقـويم عـام للمـنهج التجريبـي، أمـا الفـصل الخـامس فخصـصناه 

للمنهج املقارن حيث عرفنا به وعرضنا خطواته، واستخداماته يف العلوم االجتامعية وعالقتـه 

 والصعوبات التي تواجه الباحث أثناء استخداماته، ببعض املناهج األخرى، ومجاالت تطبيقه،

أما الفصل السادس فعرضنا فيه املـنهج الوصـفي فعرضـنا فيـه املـنهج الوصـفي فعرفنـا بـه 

بوأهدافه وخطواته ومراحله، وكيفيـة اسـتخدامه وأخـريا تقيـيم عـام للبحـث الوصـفي، أمـا 

رفنـا بـه بخطواتـه وخصائـصه الفصل السابع واألخري فقد تناولنا فيـه دراسـة الحالـة وقـد ع

 .وأخريا عرضنا مزاياه وعيوبه
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أن يكون طرحنـا لهـذه املنـاهج، التـي اعتربناهـا أساسـية يف البحـوث  وأخريا أملنا

االجتامعية، مساهمة جادة وضوءا ينـري طريـق الباحـث يف هـذا املجـال، وتوجيهـا للطالـب 

 ويل الـلــهو. م يف املنـاهجالجامعي والباحث عىل حد سواء لـسد الـنقص الواضـح يف الـتحك

 .التوفيق

 حسان الجيالين. د.أ   بلقاسم سالطنية. د.أ

 



 

 الفصل األول

 البحث االجتامعي

 

 متهيد

 .أهمية البحث العلمي وفوائده: أوال

 .تنظيم البحوث االجتامعية: ثانيا

 .أصناف البحوث: ثالثا

 .أصناف املناهج: رابعا
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 متهيد

تويل الشعوب املتقدمـة عنايـة خاصـة للبحـث العلمـي يف جميـع مجـاالت الحيـاة، 

وث توصـلت اإلنـسانية إىل قطـع أشـواط وتخصص له ميزانيات ضـخمة، وعـن طريـق البحـ

معتربة يف طريق التقدم والرفاهية، والبحث االجتامعي الذي نعنيه يف هذا املجال لـيس هـو 

مجرد تجميع بعض الحقائق، وتسجيلها ونرشها، أو نقل معلومات من دراسة إىل أخـرى، إن 

لتفكـري، ويـصبح جمـع ذلك ال ميثل إال انطباعا عابرا، فالبحث االجتامعي يعكس طريقة يف ا

املعلومات متصال بذهن الباحث حيث يقـوم بغربلـة وتـصفية تلـك املعلومـات، وتـصنيفها، 

وتحليلها، والهدف من كل ذلك هو حل املـشكالت التـي تواجـه األشـخاص واملجتمعـات يف 

 . محاولتهم للتغلب عىل الحواجز التي تقف عائقا دون التنمية والتطور

بسؤال يثري اهتامم الباحث، يجعلـه يبحـث لـه عـن إجابـة فالبحث االجتامعي يبدأ 

منطقية ومقبولة، وهكذا يجد الباحث نفـسه منهمكـا يف التأمـل والتفكـري، والبحـث، فعـن 

طريق السؤال الذي يكون طرحه بذكاء عن ظاهرة معينـة الحظهـا وأثـارت دهـشته، ولهـذا 

ح الذي يوجهه يف عمليـة بحثـه فإنه يتمكن من العثور عىل األسلوب املالئم واالتجاه الصحي

 . عن الحقيقة لو استطاع أن يسأل األسئلة الصحيحة

وهناك خاصـية ثانيـة للبحـث تتمثـل يف أنـه يتطلـب خطـة محـددة، 

 وتوجيها وتصميام، حيث ينبغي أن يبدأ البحث مـن نقطـة انطـالق واضـحة، 
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صـل إىل النقطـة التـي وهادفة وهي الوعي بالحاجة إىل املعرفة وعدم التوقـف إال بعـد التو 

 . يجد الباحث عندها الوقائع املالمئة له، والتي تعطيه اإلجابة عىل سؤاله أو أسئلته

ولذلك البد من وجود قضية واضحة تحدد مشكلة البحث، وتفيد يف تطوير الفروض 

وصياغتها، ويف وضع خطة لجمع البيانات وتفسريها، واختيار الفـروض، والتوصـل إىل نتـائج 

 . ىل الواقعمبنية ع

ومن هنا يصبح البحث مبثابة عملية منظمة يتميز تصميمها باعتامده عىل التخطيط 

واملنطق، وفضال عن هذا وذاك، يستلزم البحث إجـراء صـياغة واضـحة للمـشكلة، ذلـك ألن 

البحث الناجح البد وأن ينطلق من قضية واضحة املعامل وبسيطة، تعـرب عـن املـشكلة التـي 

 . سيا، والتي يراد حلهاتعترب موضوعا أسا

والواقع أن تحديد خصائص البحث عىل النحو السابق ينطوي عىل إشارة إىل بعض الـرشوط 

 : التي يجب أن تتوافر يف هذا النوع من النشاط اإلنساين، من أهمها

 .  رضورة أن يلتزم هذا النشاط بالدقة، وبقواعد املنهج:أوال  

 . لوضوح، والبساطة ارتكازه عىل املوضوعية، وا:ثانيا  

تلك رشوط يجب أن يلتـزم كـل مـن يحـاول القيـام مبثـل هـذا النـوع مـن النـشاط 

اإلنساين حتى يحتفظ لنفسه بالفارق الذي مييـزه كباحـث علمـي عـن رجـل الـشارع أو أي 

 . شخص آخر يقوم بنشاط إنساين عادي
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الحقـائق، إذ ال يتصور أن يكون الباحث يف نشاطه اإلنساين الذي يحـاول بـه كـشف 

غري دقيق أو منحاز إىل أحد االتجاهات، أو ال يتبع القواعد املنهجية املتعارف عليها يف مجال 

البحث العلمي، أو ال يكون واضحا يف كل ما يقوم به من خطوات يف هذا املـضامر، ألنـه لـو 

 . وقع الباحث يف أية سلبية من هذه السلبيات الرتفعت عنه خاصية الباحث

إلشارة السابقة إىل خصائص البحث أيـضا عـىل تحديـد للوظـائف التـي كام تنطوي ا

اإلجابة عىل تساؤل أو مجموعـة تـساؤالت : يهدف إليها، أو يعمل عىل إنجازها، ومن أهمها

بصدد ظاهرة معينة، أو صياغة فروض علمية، أو قـضايا تعميميـة، أو قـوانني، أو قـد يرتكـز 

مـن تعـداد   )1(. ينـة مـن مـشكالت املجتمـعهدف البحث عىل التوصل إىل حل ملشكلة مع

هذه الوظائف التي يهدف إىل تحقيقها البحث العلمي، نريد أن نعتربها محـددات أساسـية 

فقط، ولكن هناك وظائف كثرية، أردنا فقط أن نذكر أهمها، لعل الباحث يستفيد مـن هـذا 

 .التعداد وأن يتوجه إىل ضبط أخرى مل نذكرها يف هذا التمهيد

 

  أهمية البحث العلمي وفوائده :أوال

تربز أهمية البحث العلمـي بازديـاد اعـتامد الـدول عليـه إدراكـا منهـا 

ــضاري، ــور الح ــدم، والتط ــق التق ــي يف تحقي ــث العلم ــة البح ــدى أهمي  مب

 

                                           
. ص.  ص  ،2006منهجيات البحث االجتامعي واإلعالمي، دار املعرفة الجامعيـة، القـاهرة، :  سامية محمد جابر-)1(

24- 25. 
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 واســتمراريته، ونالحــظ انتــشار اســتخدام منهجيــة البحــث العلمــي، وأســاليبها يف معالجــة 

 .  العامة والخاصةاملشكالت التي تواجه املؤسسات

 : فالباحث يحتاج إىل البحث العلمي وصوال به إىل

 .  تقدم املعرفة من أجل توافر ظروف أفضل لبقاء اإلنسان، وأمنه، ورفاهيته-

 . إحياء بعض املواضيع القدمية وتحقيقها علميا دقيقا ال تشوبه شائبة-

 . اكتشاف حقائق مل يسبق إليها أي باحث من قبل-

 . للاميض، وبحث جديد للحارض فهم جديد-

وال تقترص منافع البحث العلمي عىل املجتمـع اإلنـساين فحـسب، بـل تتعـداه إىل شخـصية 

 : الباحث من خالل ما ييل

تصبح لديه القدرة عىل معالجة مشكالته الذاتية يف أطرها املحددة، وظروفها اإلجرائية، ) 1( 

 .وحلها

 .  مع املرونة يف التفكريكفاية يف الحكم، وسالمة التقدير،) 2( 

القدرة عىل اكتساب ضوابط منهجية البحث، وتصبح لديه فرصة أوفر الختيـار األقـوال، ) 3( 

 . واألفكار، والنظريات، والتأكد من صحتها

تنمية مهارات التفكري من أجل تكوين الفـرد املبـدع القـادر عـىل املـساهمة يف تطـوير ) 4(

 . مجتمعه وتقدمه
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 الوثائق والكتب سالحا للمعرفة، وإثـراء املعلومـات إلشـباع دوافـع الفـرد يف  استعامل-)5 (

    )1.(االستطالع، واالستكشاف، وتحقيق الذات

 

 تنظيم البحوث االجتامعية : ثانيا

إن البحث االجتامعي ال يوجد يف فراغ، ذلك ألنه ميكن النظر إليه كشكل من أشـكال 

 ارتباطـا أساسـيا بغـريه مـن األنـشطة االجتامعيـة النشاط االجتامعـي املـنظم، الـذي يـرتبط

األخرى، حيث أصبح البحث االجتامعي يعتمد أكرث من ذي قبل عىل الدعم الذي يـوفره لـه 

ــات  ــوع مــن الدراســات بالبيان ــدما ميــد هــذا الن ــك عن ــري، وذل املجتمــع الكب

واملعلومــات، بــل وبــاملوارد املاليــة الالزمــة إلنجــازه، ويف نفــس الوقــت يعلــق 

 جتمــع باســتمرار آمــاال كبــرية، ويفــرض مطالــب تتزايــد وتتعــاظم باســتمرار امل

عــىل املعلومــات املفيــدة التــي يوفرهــا البحــث االجتامعــي مــن أجــل اقــرتاح 

وصياغة الحلول املالمئة للمشكالت االجتامعية، ونظرا ألهمية هـذين العـاملني 

ملجتمع للمعلومـات الدعم املايل للبحوث االجتامعية أو متويلها، وتوقع ا: وهام

البحثية املفيدة، إذ أنه كلام أصبح البحث االجتامعي أكـرث اتـساعا مـن حيـث 

 ّاملجال، وأعـىل تكلفـة باسـتمرار، قلـت مقـدرة البـاحثني الفـرادى عـىل تـوفري 

كافة املستلزمات، والتجهيزات النجاز البحث من مـواردهم الخاصـة، وينطبـق 

  ية العاملـة يف البحـث، أو تـدبري سـائرذلك سواء بالنسبة لتوفري القـوى البـرش

 

                                           
 .76، ص2000 ملسرية للنرش والتوزيع والطباعة،مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس، دار ا: سامي ملحم) 1(
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اإلمكانيات املادية وغري املادية األخرى، ومن أجل هذا، فإنه البد من أن يـأيت الـدعم للبحـث 

 . االجتامعي من مصادر أخرى

ولو نظرنا إىل املستوى العاملي، لوجدنا أن هناك منطني من املصادر التي توفر الـدعم 

ث، النمط األول هو ذلك الذي يهتم بالتطوير املـستمر للمعرفـة الالزم لهذا النوع من البحو

العلمية، وهناك يف كثري من بلدان العامل مؤسسات محلية ودوليـة، وهيئـات تقـوم بتمويـل 

 .مرشوعات البحوث التي تتعلق مبوضوعات أساسية يف عديد من النظم العلمية 

 سـتكون لهـا متـضمنات وأما النمط الثاين فهو الـذي يهـتم بجمـع املعلومـات التـي

 .تطبيقية أو متصلة بالسياسة العامة يف املجتمع

وعموما فإن الدعم املايل إما أن يأيت يف شكل منحة متنح للباحثني املقرتحني ،أو يكون 

عن هيئة عقد يوقع بني املؤسسة القامئة بالبحث وتلك التي متوله، غري أن املنحـة قـد تـوفر 

لبـاحثني يف حـدود الجهـود املبذولـة يف البحـث، وذلـك عـىل مستوى أعىل من املرونة أمام ا

عكس العقد الذي يطالب بإنجاز أهداف محددة تفرضها الهيئة التي تقـوم بعمليـة الرقابـة 

 .عىل البحث وهي الهيئة املمولة 

وعادة ما يستخدم الشكل التعاقدي يف البحوث التـي تتعامـل مبـارشة مـع القـضايا 

، بينام تستخدم املـنح يف حالـة البحـوث األساسـية أو مـا ميكـن أن املتصلة بالسياسة العامة 

 .نصفه بالبحوث التي يغلب عليها الطابع األكادميي 
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وبجانب مسألة التمويل ، تتميز البحوث االجتامعية يف كثري من األحوال بأنها تعمـل 

 يف إطــار تنظيمــي أو توجــه بواســطة عديــد مــن التنظــيامت أو املؤســسات ، مثــل مراكــز

البحوث،وهيئاتها ، ولجانها العديدة ، وكذلك سائر األقسام األكادمييـة بالجامعـات واملعاهـد 

وهناك مربرات عديـدة تكمـن وراء . العلمية ، والوحدات البحثية التابعة لها أو امللحقة بها 

ذلك التعقيـد املتزايـد يف الجهـود البحثيـة املنظمـة التـي تقـوم بهـا مؤسـسات وتنظـيامت 

 :وفرق بحثية أعدت طبقا ملستويات تدريب متقدمة ، من هذه املربرات نذكر متخصصة ،

 أن بعض األقسام األكادميية يف الجامعات واملعاهد العلمية تحول دون إقامة الجـسور  :أوال

ــصلة الوثيقــة  ــة ذات ال ــنظم العلمي ــني ال ــة ب ــات املتبادل ــوم ( والعالق ــني العل ــات ب كالعالق

محافظـة بـذلك عـىل الفـصل ) م الطبية ،أو بـني العلـوم التجريبيـةاالجتامعية ، أو بني العلو

مؤسـسات البحـث "التقليدي بـني التخصـصات العلميـة املختلفـة ، ويف مقابـل ذلـك تقـوم 

أو تنظيامته العديدة مبا لها من هيكـل بنـايئ، وتكـوين محـدد عـىل أسـاس مـن "املتخصصة

يسري التفاعالت والعالقـات املتبادلـة االهتاممات البحثية املشرتكة ومن ثم فهي تعمل عىل ت

 .بني النظم العلمية ذات الصلة الوثيقة 

ــا ــع مــوارد البحــوث  :ثاني ــوفر الفرصــة لتوزي ــه ت أن تنظــيامت البحــث االجتامعــي وهيئات

وللمشاركة فيها سواء ما تعلق منها بالعاملني يف البحث أو بالتجهيزات املختلفة ،فـضال عـن 

 .الدعم اإلداري والتنفيذ الذي متنحه
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حت مهمـة ّ أن تنظيامت البحث تسمح بتقسيم العمل يف عملية البحـث، وكلـام أصـب :ثالثا

البحث االجتامعي أكرث تعقيدا، زادت الحاجة إىل مزيـد مـن املواهـب املتنوعـة يف مختلـف 

مراحل البحث، وعملياته املتعاقبة، ولذلك تتيح تنظيامت البحث فرصة تقـسيم العمـل بـني 

الهيئة العاملة فيه، بل وتخلق املنافـسة بـني املـرشفني عـىل عمليـة التنفيـذ، وبـني البـاحثني 

، والعـاملني عـىل مختلـف األدوات، )معـدو بـرامج الحاسـب اآليل( دين، وبني الفنيني املساع

املالحظــون، (وكــذلك بــني أعــضاء فريــق العمــل امليــداين ) واألجهـزة املــستخدمة يف البحــث

، مام يتيح الفرصة إلمكانيـة اإلفـادة مـن كـل هـؤالء يف أكـرث مـن )والقامئون بعملية املقابلة

 .حوث االجتامعية مرشوع من مرشوعات الب

ّوأخريا فإن تنظيامت البحث تعترب يف نظر الهيئات املمولة، واألقـسام الجامعيـة، بـل 

واملبحوثني أنفسهم، ذات وزن أعظم من الوزن الذي يكون للباحثني الفرادى، ذلك ألن تلـك 

حثني التنظيامت توحي باالستمرارية، واالستقرار، والجدارة وهي كلها اعتبارات ال ميكـن للبـا

 .الفرادى الذين يشاركون فيها أن يحققوها من تلقاء أنفسهم 

وإذن فإنه نظرا لهاتني املسألتني اللتني تتعلقان مبـصادر التمويـل، وبالتوقعـات التـي 

تشري إىل أن تنظيامت البحث تنتج معلومات مفيـدة بالنـسبة للهيئـات املمولـة وللمجتمـع 

 . بأرسه
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د منظمة عىل نحـو معقـد جـدا، تلتـزم بـإخراج ينطوي البحث االجتامعي عىل جهو

معلومات مالمئة من الناحية التطبيقية، أو املجتمعية يف نفس الوقت الذي تنتج فيه معرفـة 

نظرية ذات قيمة علمية، وبذلك ينطوي اإلسـهام النظـري للبحـث االجتامعـي عـىل اختبـار 

، والتحقـق منهـا، وتعـديلها، الفروض، وصياغة املفاهيم، والقضايا، وتكوين البناءات النظرية

 . تلك البناءات التي تقوم بتفسري املالحظات اإلمربيقية، والظواهر االجتامعية

أما اإلسهام التطبيقي للبحث االجتامعي، أو إسهامه يف السياسة العامـة، فإنـه يكـون 

ايـة منبثقا من تلك املتضمنات السياسية املستخلصة من تحليل البيانات والتي تؤدي يف النه

إىل التوصل إىل مجموعة توصيات، واقرتاحات تفيـد يف حـل املـشكالت االجتامعيـة، ولـذلك، 

فإن اإلسهام السيايس للبحث االجتامعي يكمن يف عملية تحليل البيانات وتفسريها من أجـل 

 )1 (.مضامني سياسية كامنة

 

 أصناف البحوث : ثالثا

 وتنـوع رؤاهـم تعددت تقسيامت البحوث بتعداد اتجاهات البـاحثني،

الفكرية، وكل ينظر من زاوية تختلف عن رؤى اآلخرين، وليك ال نـذهب مـع 

 االختالفات الكثرية التي تهتم بتـصنيف البحـوث، فإننـا نعـرض أهـم األفكـار 

 

                                           
 .33، 32، مرجع سابق، ص، ص سامية محمد جابر) 1 (
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الواردة يف هذه التقسيامت، فهناك محاولة لتقسيم البحـوث أو تـصنيفها طبقـا ألهـدافها إىل 

 : نوعني رئيسيني وهام

 . وث األساسيةالبح-

 . البحوث التطبيقية-

ــل إىل  ــة، أو التوص ــرد املعرف ــة ملج ــدف إىل املعرف ــار أن األول يه ــىل اعتب ــك ع وذل

معلومات، أو معارف علمية معينة، كالبحث الذي يحاول اإلجابة عىل سؤال يتحقـق مـن أحـد 

الثـاين مـن الفروض العلمية ليتوصل إىل قضية تعميمية أو ما شابه ذلـك، بيـنام يهـدف النـوع 

البحوث إىل توفري املعرفة لصالح املجتمع ومن أجل حل مشاكله، ولكـن لـيس معنـى ذلـك أن 

هذين النوعني من البحوث يتعارضان معا، أو أن أحدهام يفضل اآلخر، وإمنا قـد يفيـد البحـث 

األسايس يف إلقاء الضوء عىل مشكلة واقعية معينة يف نفس الوقت الذي ميكن أن يـستفاد فيـه 

 البحث التطبيقي يف صياغة فرض علمي من الفروض التي يهتم البحـث األسـايس بـالتحقق من

منها، كام أن البحث األسايس يعمل عىل نرش نتائجه حتى ميكن اإلفادة منهـا يف بحـوث أخـرى، 

أو يف حل مشكالت ذات طابع واقعي، وهذا معناه أنه ال أساس من الـصحة ملـا يقولـه الـبعض 

ون موجهـا يف البحـوث األساسـية نحـو التوصـل إىل املعلومـات، والحقـائق من أن االهتامم يكـ

العلمية لـذاتها، ومـن أجـل ذاتهـا، مـام يـستتبعه عـدم اهـتامم الباحـث باالسـتخدامات التـي 

 ستوظف فيهـا هـذه املعلومـات وتلـك الحقـائق، ومـن ثـم فـإن التمييـز الـذي يعقدونـه بـني
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: يقي ليس له ما يربره، ألننـا هنـا قـد نتـساءلبحث أسايس، وبحث تطب:  نوعني من البحوث

هل البحث الذي يهتم باملعلومات ال ينطوي عىل أهداف أخرى غـري الرغبـة يف التوصـل إىل 

املعلومات؟ الواقع أن البحث الذي يجعل مـن مـسألة الحـصول عـىل البيانـات واملعلومـات 

 علمـي بطبيعتـه، هدفا محوريا، مثله مثل سـائر البحـوث األخـرى يف أن هدفـه هـو هـدف

ولذلك فالبحث ال يكون أساسيا بقدر ما يبتعد عن االهـتامم بـالتطبيق، وإمنـا يكـون كـذلك 

   )1(.بقدر ما يتميز التطبيق الذي يهتم به بأنه تطبيق علمي

ولقد تعددت املحاوالت التي بذلت يف مجـال تـصنيف البحـوث االجتامعيـة نتيجـة 

بحـوث :  حيث ظهرت مناذج لتـصنيف البحـوث إىلالختالف معايري هذا التصنيف أو أسسه،

وصفية، وأخرى تفسريية، وثالثة تطبيقية موجهة، أو بحوث للمرشوعات والعمليـات، أو إىل 

بحوث تجريبية، وتاريخية، ومسحية، وذلك اعتامدا عىل الهدف الـذي ترمـي إليـه البحـوث 

ذي يـستخدم يف البحـث االجتامعية، كـام هـو الحـال يف النمـوذج األول، أو عـىل املـنهج الـ

والطريقة التي يستعني بها البحث يف دراسة املجتمـع، وجمـع البيانـات، كـام هـو الحـال يف 

 . النموذج الثاين

 

 

 

                                           
 .26، 25 سامية محمد جابر، مرجع سبق ذكره، ص، ص -) 1(
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 :أصناف املناهج: رابعا

وإذا حاولنا التطرق إىل تـصنيف املنـاهج فـإن املتخصـصني يف علـوم املنهجيـة قـد 

كـاإلقرتاب، املنـاهج، األسـاليب، : عـددةاختلفوا يف تـصنيف املنـاهج، وأعطوهـا تـسميات مت

الطرق وغريها، وتصب هذه التصنيفات ملتخصـصني يف الدراسـات املنهجيـة يف قالـب نهـايئ 

موحد هو أن املنهج يتضمن قواعد منطقية وخطوات إجرائية يف البحث العلمي تقبـل مـن 

ها علميا بهـدف كل الدارسني يف هذا املجال، ويهدف إىل تعريف املشكالت التي ميكن دراست

تطوير الرصيد املعريف املتخصص، والحصول عىل البيانات األساسية الالزمة ملعالجـة الظـاهرة 

السوسيولوجية املدروسة علميا، وصوال إىل نتائج بحث يعتمد عليها الباحثون يف هذا املجال 

 : املناهج إىل« Odum »" أودوم"يصنف 

 املنهج التاريخي

 .املنهج اإلحصايئ

 .راسة الحالةمنهج د

 .منهج املسح االجتامعي

 .املنهج التجريبي

 وإىل جانب هـذا التـصنيف هنـاك تـصنيفات أخـرى عديـدة وكثـرية، 

 "أودوم"ال ميكننا حرصها يف هذا املقام، لكونهـا تتـضمن بعـضا مـن تـصنيف 
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يعتربهـا الـبعض اآلخـر أدوات أو اسـاليب أو   وتسقط البعض اآلخر، وهناك تصنيفات أخرى

 :ا ال أكرث، ونذكر من هذه التصنيفات الكربىطرق

 . املنهج االجتامعي

 .املنهج املقارن

 .املنهج التاريخي

 .دراسة الحالة

 .املنهج االحصايئ

 :املناهج يف تشكيلة أخرى مثل) يحرص(  ثم هناك من يعترب

 .منهج التحليل

 .املنهج الكيل

 .املنهج الكيفي

 .املنهج اإلستقرايئ

 .ياملنهج االستنباط

 .املنهج املقارن

ــوث  ــدة يف البح ــاهج املعتم ــواع املن ــة ألن ــدات العام ــذه التحدي ــن ه ــا م انطالق

الطريــق املــؤدي إىل الكــشف عــن الحقيقــة بواســطة "االجتامعيــة، ميكننــا تعريــف املــنهج 

، املـسيطرة عـىل العقـل والتـي تحـدد )الخطـوات األساسـية(مجموعة من القواعـد العامـة 

 ".تيجة معلومةعملياته حتى يصل إىل ن
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وانطالقا من ذلك حاولنا أن نصنف املناهج حسب اجتهادنا الشخيص إىل الـوارد يف 

ومقصدنا من هذا التقسيم هو التتـابع املنهجـي واملعـريف ملجمـل ) الثالث والرابع(الكتابني 

هذه األعامل يف البحث العلمي املنجزة من طرفنا واملعدة بأسلوب منطقي تتـابعي انطالقـا 

سس البحث العلمي إىل محارضات يف املنهج والبحث العلمي إىل املناهج األساسـية ثـم من أ

إىل املقاربات التي ال ترقـى إىل أساسـيات املـنهج العلمـي الكـربى، مـع أمـل مواصـلة هـذه 

البيانات وكيفيات القراءة والتعليق والتحليل والرتتيب   األعامل املتتالية لدراسة أدوات جمع

 .سيولوجي مستقباليف البحث السو

وال ندعي يف هذا الصدد أن تصنيفنا هو األمثل بل هو اجتهـاد كبـاقي التـصنيفات 

األخرى املعتمدة عىل خلفيات نظرية ومنهجية فكرية معينة، أو مدرسة من املدارس الكربى 

 فعىل القارئ والباحـث أن يقـدم أو يـؤخر أيـا مـن املنـاهج أو الطرائـق –يف علم االجتامع 

ــة املبحو ــات منهجي ــاين إقرتاب ــزء الث ــا يف الج ــا عليه ــي أطلقن ــابني، والت ــذين الكت ــة يف ه ث

سوسيولويجة، عىل اعتبار أنها ال ترقى إىل مستوى املنـاهج الكـربى، لكـون أغلبيـة البـاحثني 

 ولكننـا وضـعناها وسـطا –املنهجيني يصنفونها أحيانا كثرية يف مستوى أدوات جمع البيانات 

ا منا يف ذلك معتمدين عـىل موضـوعية العـرض لهـذه املـسائل آملـني بني هذا وذاك إجتهاد

 .التوفيق يف مسعانا واجتهادنا
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 متهيد

 

: إن نقطة انطالق أي دراسة كيفية كانت أم كمية هي عىل العموم سؤال من نوع

ملاذا؟ ماهو واقع؟ ومثال عىل ذلك ملاذا االنتخاب يختلف وفقا لألزمنة واألمنكنة؟ ملاذا تقرر 

ح ما؟ أو ماهي عوامل التغيب املهني؟ ملاذا قرر اختيار مرشح ما؟ التصويت لصالح مرش

 ماهي أسباب العنرصية يف الدول الغربية؟ ماهو واقع النظام التعليمي يف الجزائر؟

سندرس يف عنارص الحقة مثل طرح مشكلة البحث وفروض الدراسة االجراءات 

 .التي متكننا من االجابة عن مثل هذه األسئلة

ف البحث االجتامعي البد من العودة إىل تعريف علم االجتامع وقبل أن نعر

بصورة موجزة ورشوط العلم وهذا للتمكن من تأطري الدراسة املرجح اجراؤها تأطريا دقيقا 

ضمن الوحدة االجتامعية التي سنتخذها أساسا للتحليل االجتامعي، وميكن بالتايل تصنيفها 

 .ضمن موضوع ما يف علم االجتامع
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 علم االجتامع و رشوط العلم: أوال

 : تعريف علم االجتامع-أ

بهذه العبـارة يـستهل " لعلم االجتامع من التعريفات قدرما وضع فيه من الكتب" 

، وهـذه "أحد أساتذة علم االجتامع يف الواليات املتحدة مؤلفـا لـه عـن املجتمـع ومـشكالته

لعلم، فالتعريفات التـي وضـعت العبارة ال مبالغة فيها، إذ هي حقيقة يلمسها املشتغلون با

لعلم االجتامع بلغت من الكرثة والتعدد درجة تفوق الحرص، بحيث ال يتسنى لباحث مهـام 

 .أويت من وفرة يف الوقت وسعة يف االطالع أن يحيط بها عميقا

وترجع كرثة هذه التعريفات وتشعب املوضوعات وكرثة املسائل التي يعالجها علم االجـتامع 

 :إىل

 .ارس الفكر االجتامعيتعدد مد -1

 .تباين التفسريات التي ترشح الواقع -2

 .اختالف املنطلقات االيديولوجية للمفكرين والباحثني -3

تنوع األبعـاد التـي ينظـر البـاحثون مـن خاللهـا إىل املجتمـع، وخاصـة أن طبيعـة  -4

 :املجتمع يف حد ذاته تقبل هذه النظرة، وفيام ييل جملة من التعريفات

فيلسوف وعامل اجتامع ومنظر انجليزي؛ يرى أن " Robert Maciver"روبرت ماكيفر  )1

 .علم االجتامع هو العلم الذي يهتم بدراسة العالقات االجتامعية
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بأنـه العلـم الـذي يـدرس التـأثريات والعالقـات ": M.Guinsberg"موريس جنزبرج  )2

 .االنسانية املتبادلة وما يتحكم فيها من رشوط وما ينجم عنها من نتائج

صــاحب االتجــاه الــوظيفي ) عــامل اجــتامع أمــرييك (T.Parsonsكوت بارســونز تــال )3

أعامل دوركايم من املـصادر األساسـية التـي اعتمـدها يف : (املعارص يف علم االجتامع

بناء هذا االتجاه، ألنه كان يلجأ دامئا إىل التفـسري الـوظيفي، رغـم أنـه ينفيـه لكونـه 

 ).غارقا يف البساطة والسطحية

 ". العلم الذي يهدف إىل بناء نظرية تحليلية لنظم الفعل االجتامعيهو: "يقول -

ــثالث ضــمن  دراســة العالقــات االجتامعيــة والفعــل "وتــصنف هــذه التعريفــات ال

 ".االجتامعي

هـو العلـم الـذي يـدرس الجامعـات البـرشية مـن حيـث صـورها : هاري جونـسون )4

 عـىل هـذه الـصور الداخلية وطرق تنظيمها والعمليات التـي تعمـل عـىل املحافظـة

 .التنظيمية أو تؤدي إىل تغيريها، وكذلك العالقات التي تقوم بني مختلف الجامعات

 ".دراسة الجامعات االجتامعية" ويصنف هذا التعريف ضمن -
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هـو علـم ): فرنيس، أحد رواد علم االجتامع املعـارص" (E.Durkheim" اميل دوركايم )   5

 ".لعلم الذي يدرس النظم االجتامعيةوهو ا"دراسة الظواهر االجتامعية، 

 ".هو علم الظواهر االجتامعية) "عامل اجتامع امرييك:" (E.Ross" ادوارد روس )   6

 ".دراسة الظواهر االجتامعية والنظم االجتامعية" ويصنف هذان التعريفان ضمن -

ران  ابن خلدون يطالب أن يكون املوضـوع الرئيـيس لعلـم االجـتامع هـو دراسـة العمـ)  7

البرشي الذي ينشأ عن تجمع األفراد وتفاعلهم معا، وما ينشأ عن ذلك التفاعـل مـن 

ظواهر ونظم اجتامعية كالنظام السيايس واالقتصادي والرتبـوي، وكـذلك مـا يحـدث 

 ).التعاون، التنافس(بني أفراد املجتمعات املختلفة من عمليات اجتامعية 

 ".لعمليات االجتامعيةدراسة املجتمع وا"ويصنف هذا التعريف ضمن  -

 : شـروط العلم-ب

حتى تكون دراستنا علمية وأقرب إىل املوضوعية من الذاتية يجـب أن تتـوفر فيهـا الـرشوط 

 :الثالثة اآلتية

ماذا؟ أي أن يكون عندنا موضوع للدراسـة يـدخل ضـمن : املوضوع -1

 :التصنيفات املتفـق عليهـا يف علـم االجـتامع، وهـي املـذكورة سـلفا
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 .، النظام، العالقات، الفعل، الجامعات، املجتمع، العمليات االجتامعية الظاهرة

مباذا؟ كيف؟ يجب أن يتامىش املنهج وموضوع الدراسة مثال فإن موضوعا : املنهج -2

يف العالقات االجتامعية والتامسـك االجتامعـي يتطلـب تطبيـق أسـلوب القيـاس 

ــو: االجتامعــي ــسوسيومرتي ملورين ــنهج ال ــب  وموضــوعا عــن -امل ــصال يتطل االت

 ).منهج تحليل املضمون(استخدام تحليل املحتوى 

ملاذا؟ إن أي دراسة خالية من النتائج والنتيجة العامة هي عمـل عقـيم، : القانون -3

ال ميت إىل العلمية بيشء، لذلك يجب أن نجيب عـن الـسؤال املطـروح يف بدايـة 

 .جتامع نسبيالدراسة بنتيجة عامة تجيب عنه متاما، والقانون يف علم اال

 :فكل دراسة يجب أن تتوفر عىل الرشوط اآلتية

 .كيفية أم كمية، نظرية أم أمربيقية: نوعيتها -

 ).امتداد للمدخل األول(، تحلييل معارص)ابن خلدون، كونت(تاريخي : املدخل -

 ).الفلسفة، املدرسة، النظرية: (االطار املرجعي -

 .الشمويل، التجريبي: االتجاه -

 .وغريها...العالقات والفعل،:  للدراسةالوحدة االجتامعية -
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 البحث السوسيولوجي: ثانيا

البحث هو استقصاء دقيق يهدف إىل اكتشاف حقائق والوصـول إىل قواعـد عامـة 

 .ميكن التحقق منها مستقبال

كــام أنــه طريقــة يف التفكــري وأســلوبا للنظــر إىل الوقــائع ومــنهج يف الــسعي وراء 

خطة محددة وتصميم محكم، وما تصميم البحث إىل عمليـة الحقيقة، بذلك فهو يحتاج إىل 

تخطيط منسقة ومنطقية، نسرتشد بها يف توجيه مراحل البحث، ولهذا فـإن التـصميم يعتـرب 

 .أوال وقبل كل يشء مبثابة تطبيقا اجرائيا للمنهج العلمي

سيط يكتفي البعض بتحديد املقصود بالبحث االجتامعي من خالل االقتصار عىل املعنـى البـ

للبحث والقول بأن عملية البحث تتم يف أبسط صورها يف حياتنا اليوميـة، فعنـدما تـصادفنا 

بعض املشكالت ونحاول الوصول إىل حلول لها بطريقة أو بأخرى فإننا يف هذه الحالـة نقـوم 

بعملية ال تختلف يف شكلها عن عملية البحث االجتامعي بحيث تزداد قدرتنا عىل حل هذه 

ويعترب البحـث . (ومية كلام زادت وتعددت املواقف وتتطلب البحث عن حل لهااملشاكل الي

 ).بهذا املعنى البسيط مبثابة محاولة لحل املشكلة

 

 : البحث االجتامعي من خالل أهدافه-أ

يحدد البعض البحث االجتامعي باختصار عىل أنه مسؤولية علميـة تعتمـد عـىل طـرق 

 :اليةمنسقة ومنطقية يف تحقيق األهداف الت
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 .اكتشاف وقائع جديدة أو التحقق من وقائع علمية -1

تحليل تتابع هـذه الوقـائع وعالقاتهـا املتبادلـة، وتفـسرياتها العلميـة أو الـسببية  -2

 .والتي تم اشتقاقها من إطار مرجعي أو نظري مناسب

 .تنمية أدوات علمية جديدة ومفاهيم ونظريات قد تعني يف الدراسة -

لعلامء البحث االجتامعي عىل أنه عبارة عن منهج منسق يعرف البعض اآلخر من ا 

الكتشاف وتحليل وتصور الحياة االجتامعية بهدف تطوير أو تصحيح أو التحقق من املعرفة 

 .سواء أكانت هذه املعرفة تساعد يف بناء نظرية أو يف تطبيق أحد النتائج املتوصل إليها

لة لغاية ما، مبعنى أنهـا تهـدف إىل حـل  والبحث االجتامعي يف تعريف آخر عبارة عن وسي-

مشكلة، وهي تهدف إىل كـشف العالقـات بـني البيانـات املرتاكمـة أو التحقـق مـن صـدقها 

 .وميكن السري يف هذه الخطوات فقط بواسطة املنهج العلمي

استخدام الطرق العلمية التي متدنا بـاألدوات العلميـة واإلجـراءات التـي تهـدف إىل تـوفري (

 ).ترتيبها قبل معالجتها منطقيا وإحصائياالبيانات و

 

 : البحث االجتامعي باعتباره سلوكا-ب

يحــدد بعــض البــاحثني البحــث االجتامعــي باعتبــاره ســلوكا مناســبا  

 فــإن (يتمــسك بقــيم معينــة يف عالقــات الباحــث مبــن ميدونــه باملعلومــات 
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انات أوفـر وإن كـان كانت العالقات االجتامعية جيدة متكن من الحصول عىل معلومات وبي

 ).عكس ذلك فلن يصل إىل مبتغاه

 : بعض االنطباعات الخاطئة التي قد تعلق بذهن الطالب-

 قد يظن البعض أن عملية جمع عدد قليل من الوقائع والبيانـات ثـم تـسجيلها، كتابـة يف -أ

 .ورقة أو عرضها بطريقة موثقة تعترب مبثابة بحثا

نقـل املعلومـات مـن املؤلفـات واملراجـع ثـم عرضـها  كام يظن البعض اآلخر أن عمليـة -ب

واإلشارة إىل املصدر الذي نقل عنها يف الهامش تعترب من قبيـل البحـث، ولكـن هـذا 

 .العمل ال يزيد يف يشء عن مجرد نقل هذه املعلومات

 كام قد يظن فريق ثالث أنه ميكن أن نطلق عىل النتيجة النهائية، لعملية نقل الحقـائق -جـ

ا يف بعض األوراق تقرير بحث، غري أنه رمبا كان ذلك العمل يعد مبثابة تقريرا وكتابته

 .ولكنه ليس بحثا باملرة

الباحث ال يجب أن ينظر إىل حقائقه باعتبارها ظواهر منفـصلة أو منعزلـة، وإمنـا 

 .ينظر إليها عىل أنها ترتبط ارتباطا وثيقا وتشابك مع بعضها اآلخر

 :قائال Cohen وهذا ما عرب عنه -

إن الحقائق ال ميكن أن تكون مفهومه أو واضحة إال إذا ارتبطـت بحقـائق أخـرى "

 ".وأوضحت عىل أنها جانب عن نسق أكرب
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ْال تجمع الحقائق ملجرد جمعها، وإمنا حاول أن تتعمق من : "Pavlov وما نبه إليه بافلوف - ِ َ

 ".ها والعالقات املتبادلة بينهاحدوثها وعالقاتها املتبادلة، وابحث باستمرار عن أسباب حدوث

 

 خصائص عملية البحث االجتامعي:ثالثا 

للبحث االجتامعي عدة خصائص منفصلة تظهر تباعا بحيث تبدو يف نظر الباحـث 

عىل أنها عدد من الخطوات يجب أن نكون عىل علم بهـا، وأن نأخـذ بهـا جميعـا لنكتـشف 

 .الحقيقة والتي نطلق عليها اسم البحث االجتامعي

 .ليست له إجابة يف ذهنه:  يبدأ البحث بسؤال يف ذهن الباحث-1

االنسان محب لالستطالع، وهو ينظر أيـنام يوجـد إىل الظـواهر التـي  -

ّتثري حبه لالستطالع، والتي تثري لديه الدهشة والتأمل وتجعله يطـرح 

التــساؤالت، كــام أنــه يكتــشف املواقــف التــي مل يــتمكن مــن فهــم 

يطـرح التـساؤالت املناسـبة، فإنـه يـستطيع أن ولكنه عندما معناها، 

ّ، ويكون االستجابة املعرفيـة للوقـائع الهامـة التـي يخلق املناخ املوايت

تعد مبثابة مطلبا أساسيا للبحث ذاتـه، ألن البحـث ينـشأ عـن سـؤال 

طرح بطريقة ذكية يف وجود ظاهرة مـا قـد الحظهـا الباحـث ووجـد 

حـث مـن خـالل طـرح األسـئلة أنها تثري يف نفسه الحـرية، ويجـد البا

 املناسبة ما يعينه عىل تحديد وجهته يف مطلبـه مـن أجـل الحقيقـة، 
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وهـذا . كيـف؟ ملـاذا؟ مـاهو سـبب ذلـك؟: ومن األسئلة التي ميكن للباحث أن يـضعها

السؤال يتعلق بظـاهرة تحتـاج إىل تفـسري أو موضـوع يحـيط بـه الغمـوض، أو قـضية 

 .موضع خالف

 : خطة البحث-2

بحث مبثابة أمل ساذج، يف أنك ستكتـشف عـىل نحـو مـا وبطريقـة معينـة ليس ال

الوقائع التي تحتاجها أو الحقيقة التي تسعى وراءها، كـام أنـه لـيس نـشاطا ال هـدف مـن 

ورائه أو غري موجه، كام أنه ليس مجرد النظر إىل يشء ما بأمـل التوصـل إىل حـل ملـشكلتك، 

. نه يحتـاج إىل خطـة محـددة وتـصميم وتوجيـهوإمنا يتطلب البحث أكرث من ذلك ونعني أ

 ابتـداء مـن الـشعور باملـشكلة هدف محددويجب أن تسري عملية البحث بكاملها يف اتجاه 

قـضية حتى النقطة التي متد الباحث بإجابة، وبـني هـذين الطرفيـة يجـب أن تكـون هنـاك 

وصـل إىل النتـائج ، وتصميام لجمع وتفسري الوقائع ثم اختيار الفروض والت)املشكلة (واضحة

 . ومنطقيا يف تصميمهمخططا ومنظاماملستندة إىل الوقائع، وهكذا فإن البحث يعد إجراءا 

 :  عرض املشكلة-3 

يبـدأ البحـث النـاجح بعبـارة واضــحة وبـسيطة تعـرب عـن مــشكلته، 

ْويجب بلورة التساؤالت املحـرية والتـي مل يجـب عنهـا، ويجـد الباحـث أنهـا  َ ِ

منذ بداية العمل يف البحث يف قضية تامة ودقيقة من أساسية ملوقف البحث 

 ، ناحية اللغة لتحدد مقدما وبوضـوح مـا الـذي يـسعى الباحـث إىل اكتـشافه
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والــسبب يف ذلــك واضــح، إذ قبــل أن تبــدأ يجــب أن نفهــم املــشكلة وننظــر إليهــا بطريقــة 

لة موضوعية، كام يجب أ ندرك بوضوح ما الذي نحـاول بحثـه، وسـوف نتحـدث عـن مـشك

البحث الحقا بوضوح، ولكن رضورة التعبري عن املـشكلة املحـددة للبحـث يف قـضية دقيقـة 

 .يهدف البحث إىل حلها يجب أال نقلل من أهمية التأكيد عليها

 : يعالج البحث املشكلة الرئيسية من خالل مجموعة مشكالت فرعية-

شكلة تنطوي معظم املشكالت التي ميكـن إجـراء بحـوث حولهـا عـىل مجـاالت مـ

أخرى متباينة أقل أهمية وتأثريا، ونتيجة ألن الكثري من الباحثني ال يأخذون الوقت الكايف وال 

املخاطرة يف عزل املشكالت الفرعية يف إطـار املـشكلة الرئيـسية يـصبح تحديـدهم ملـرشوع 

بحثهم مرهقا وغري علمي وصعب التنـاول لـضخامته، ولـذلك كـان مـن املناسـب عمليـا أن 

ملشكلة األساسية إىل مشكالت فرعية مناسبة، بحيث أنه عنـد حـل كـل واحـدة نقسم هذه ا

 .منها فإنه سوف يرتتب عىل ذلك حل مشكلة البحث األساسية

 : االستعانة بفروض مناسبة-4

يعد تحديد املشكلة واملشكالت الفرعية املرتبطـة أو املفـرسة لهـا، يعـرب عـن كـل 

 .Hypothèsesة منطقية تعرف باسم الفروض واحدة من املشكالت الفرعية يف صورة أبني

فالفرض عبارة عن قضية منطقية أو هو عالقة مدروسة قـد توجـه وتحـدد وجهـة 

 .الفكر فيام يتعلق باملشكلة، األمر الذي يساعدنا يف حلها
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 : الوقائع و معانيها -5

بعد عزل املشكلة وتقسيمها إىل مشكالت فرعيـة مناسـبة، ووضـع الفـروض التـي  

شري إىل الوجهة التي قد نجد فيها الوقائع، فإن الخطـوة التاليـة هـي جمـع الوقـائع سوف ت

 .التي تبدو وأن لها صلة باملشكلة ثم تنظيمها يف مجموعات مبعنى متكن من تفسريها

تبقى كذلك إذا مل يرشحها الباحث ويـضع بـصامته عليهـا، :  الوقائع واألحداث واملالحظات-

ينظر بها إليها وعىل األسلوب الذي تؤخذ بـه هـذه املعطيـات يف وتعتمد عىل الطريقة التي 

االعتبار، وغالبا ما يستخلص الباحثون املختلفـون معـاين مغـايرة متامـا مـن نفـس مجموعـة 

 .املعطيات، ألنه ليس هناك قاعدة واحدة توجهنا نحو التفسري الصحيح

ة مساوية من      فقد يدرس باحثان نفس السلسلة من األحداث، وقد يكونا عىل درج

واألمانة، ولكن أحدهام قد يستخلص من الوقائع معاين مغايرة متاما ملا قد يصل األخري إليـه 

من تفسريات، فأيهام أصوب؟ رمبا كانا هام االثنني؟ أو رمبا مل يكن واحدا منهام عىل صـواب؟ 

 أو رمبا مل يكونا عىل صواب؟

 : البحث عملية دائرية-6

ه بوضوح يقـوم بعـزل املـشكلة املحوريـة، ثـم ليك يرى الباحث هدف 

 يقسمها بعد ذلـك إىل مـشكالت فرعيـة التـي متثـل كـل واحـدة منهـا جـزءا 
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 .متكامال يف الكل األكرب وبحيث تكون يف مجموعها مشكلة البحث األساسية

وما نطلق عليه اسم البيئة التي تظهر فيهـا املـشكلة التـي ميكـن بحثهـا ميكـن أن 

، وهـو العـامل Univers de la recherche أكرث مناسـبة هـو عـامل البحـث نطلق عليها اسام

فهو يعني ببساطة املجال املحيط باملـشكالت . (الذي يحتمل أن ميدنا بالوقائع أكرث من غريه

 ).والذي قد يحتوي عىل وقائع وثيقة الصلة باملشكلة

 أنهـا وثيقـة وينقب الباحث داخل هذا العامل عن تلك الوقائع الخاصة التـي تبـدو

الصلة محل املشكلة واملشكالت الفرعية لها، وبناء الفروض تعمل عىل تسهيل البحـث ألنهـا 

تشري إىل الوجهة التي يجد فيها الباحث الوقائع املناسبة، ثم يقوم بتنظيم الوقـائع التـي تـم 

جمعها وتحليلها وتفسريها من أجل اكتشاف ما الـذي تعنيـه هـذه الوقـائع، ويـساعد هـذا 

الكتشاف بدوره عىل حل املشكلة ويجيب هذا الحل عندئذ عىل السؤال الذي أدى إىل قيام ا

البحث يف األصل، وهكذا فإن الـدائرة تكتمـل وتلـك هـي الـصيغة التـي متيـز كـل البحـوث 

 .األساسية

 :وميكن أن نلخص ذلك يف النقاط اآلتية

 ).أنظر صفحة مشكلة البحث وطريقة صياغتها(

 

 



47 
 

  تصميم البحث امليداينخطـوات:رابعا 

يف البداية البد أن نفرق بني مفهـومني أساسـيني، تعـددت وجهـات النظـر حـولهام 

 .واحتدم النقاش حول تحديدهام بدقة، فاختلطت أبعادهام لدى الدارسني يف علم االجتامع

I-مفهوم البحث االجتامعي  :L'étude socialeبصورة عامة و الذي سبق أن عرفنا به  

لظـاهرة مـا يف املجتمـع، إمـا عـن طريـق الوصـف أو " الدراسـة االجتامعيـة"  و يقصد بـه 

التحليل القائم عىل املالحظة باملشاركة أو املعتمد عل بيانات جاهزة أو غري ذلـك، والبحـث 

 .االجتامعي هنا ال يقصد به الدراسة االجتامعية امليدانية أو البحث امليداين

II-عي امليداين مفهوم البحث االجتام: 

    وهو الدراسة االجتامعية لظاهرة مـا يف املجتمـع بـاالعتامد عـىل أداة جمـع البيانـات أو 

وسيلة جمع البيانات، وهي االستامرة مثال عرب جملة من الخطوات العلمية تسمى خطـوات 

 .البحث االجتامعي امليداين

جتامعي بشكل عـام، وهـي عالقـة      انطالقا مام سبق نقف أيضا عند قضية هامة يف البحث اال

ــساين املتغــرية باســتمرار،  ــدى خــصائص املجتمــع االن ــث تتب املجتمــع بالبحــث االجتامعــي، حي

واستمرارية هذا التغري ال تأخذ الرسعة نفسها مع أقسام املجتمع كافة، وال حتى التوقيت الزمنـي 

 لقــسم معــني يف نفــسه، فــبعض أقــسامه تتغــري أرسع مــن األقــسام األخــرى، وقــد يحــصل تغــري 
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الوقت الحارض، وقد يحصل القسم اآلخر يف الوقت نفسه، فالنظام السيايس قد يتغـري أرسع 

من النظام الديني، وإطار تغيري النظـام الـسيايس يكـون أوسـع وأرسع مـن النظـام القيمـي 

 .واالقتصادي

وحـضارية    إن عدم االنسجام يف التغري، وعدم التوافق هذا يجـسدان مـشكالت اجتامعيـة 

متعددة، وهذه أوىل اهتاممات علم االجتامع من أجل التعرف عىل أسباب هـذه املـشكالت 

ونتائجها، ليك يتمكن من وضع حلول ناجعة لها، ويف هذا الخصوص ميكن أن نقسم اهـتامم 

 :الباحث االجتامعي إىل ثالثة اتجاهات

شكلة الهجرة الريفيـة  يهتم بتشخيص مسببات املشكالت كتشخيص أسباب م:االتجاه األول

 ).الهجرة من الريف إىل املدينة(

 يهــتم بتقــديم الحلــول للمــشكالت دون االهــتامم بالتــشخيص واملــسببات، :االتجــاه الثــاين

 .أو غري ذلك) تعاطي املخدرات يف املجتمع(كتقديم اقرتاحات مبثابة حلول ملشكلة 

ا يف آن واحـد، وميكـن أن تكـون  يشخص األسباب ويقدم الحلول املناسبة لهـ:االتجاه الثالث

األمثلة السابقة بتطبيق معطيات هذا االتجاه، أمثلـة صـحيحة عـىل هـذا االتجـاه، ونـضيف 

 :أمثلة أخرى مثل

أسـباب انحـراف األحـداث يف (ودراسـة ) أسباب الطـالق يف املجتمـع(دراسة 

ــاع الــرسقة يف املجتمــع(، )املجتمــع ــة )أســباب ارتف ــك مــن األمثل  ، وغــري ذل
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خرى، وهنا يقوم الباحث بالدراسة التشخيـصية لألسـباب؟ ويقـدم يف ضـوء ذلـك الحلـول األ

 .املناسبة

وميكن يف ضوء ذلك أن نقف عند أنـواع مـن املـشكالت التـي يتناولهـا الباحـث االجتامعـي 

 :والبحث االجتامعي أيضا وهي

ــة - ــاة االجتامعي ــراض: مــشكالت الحي ــر، األم ــسول، الفق ــة، االنحــراف، الت  كالجرمي

 .الخ...العصبية، االدمان عىل املخدرات، الرسقة، التفكك األرسي،

كدراسـة تـاريخ حيـاة مجتمـع : مشكالت ترتبط باالطار الفلسفي االجتامعي العام -

مــن املجتمعــات أو دراســة املجتمعــات البدائيــة بخصائــصها التــي تختلــف عــن 

الطبقـات خصائص املجتمعات الحديثة، أو دراسة مـشكلة الرأسـاملية أو مـشكلة 

ــالفكر  ــام ب ــشكل ع ــرتبط ب ــي ت ــة املجتمــع، أي املــشكالت الت ــة أو أزم االجتامعي

 .االجتامعي قبل ارتباطها بالفرد والحياة االجتامعية اليومية

وهنا تطرح نظريات علـم ): علم االجتامع(مشكالت ترتبط بالعلم االجتامعي ذاته  -

تطبيق احدى تقنيات البحث االجتامع مثال عىل االختبار يف ميدان اجتامعي ما، أو 

 .االجتامعي

) األحزاب(كاملؤسسات السياسية : مشكالت ترتبط بالنظم االجتامعية -

ـــة  ـــسات الرتبوي ـــات(واملؤس ـــة واملكتب ـــة، الجامع ـــا ) املدرس  وهن

 يتوجه الباحـث إىل البحـث يف مـشكالت هـذه الـنظم للتعـرف عـىل
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 . تأمني الحاجات وغريهاوارتباط األفراد فيها، واسهامها يف) بنيتها( تركيبها 

     إن دراســة كــل هــذه املــشكالت عــىل اخــتالف أنواعهــا هــي مــن اهتاممــات الباحــث 

االجتامعي، وهي يف موضوعات البحث االجتامعي بشكل عام والبحـث االجتامعـي امليـداين 

 .بشكل خاص

ي خطوات البحـث االجتامعـ(    إن البحث االجتامعي امليداين يشمل خطوات عامة تسمى 

 .األول خطوات يف التصميم والثاين خطوات يف التنفيذ: ، وهي قسامن)امليداين

والشك أن هذه الخطوات تشكل مبجموعها جـزءا مـن خطـوات البحـث العلمـي، غـري أنهـا 

 .ترتبط بشكل جوهري وأسايس بالبحث االجتامعي امليداين فقط، وتتحدد بأفقه وأبعاده

) أي بحـث علمـي(لـط بـني خطـوات البحـث العلمـي     ونورد هذه اإلشارة هنا لعدم الخ

 ).الذي هو أيضا بحث علمي(وخطوات البحث االجتامعي امليداين 

 تحديد موضوع الدراسة

 يقتيض كل تفكري منظم تحديد موضوع البحـث تحديـدا واضـحا، وهـذا يتـضمن االحاطـة 

ل عليـه مـن بالعنارص التي تكون الهيكل األسايس لـه، ويتعـني تحديـد املوضـوع ومـا يـشتم

 .عنارص أساسية عىل النظر يف امكان اجرائه ويف تقدير ميزاته
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    فالبد من دراسة املوضوع دراسة واقعية، واالطالع عىل الحقائق واملعلومات املتـصلة بـه، 

وكذلك االملام بكل ما كتب فيه، وباملحاوالت التي جرت من قبل يف هذا امليـدان وبـالبحوث 

ة نتائج قد تم الوصول إليها، فال حاجة إلعادة الدراسة التي أدت إليها املامثلة، فقد تكون مث

 ".إال حني تتغري األحوال وتتبدل الظروف ويتسع املجال

    ومن هنا نقول أن بهذه الخطوة ترتبط عـدة عوامـل ورشوط، لعـل منهـا الظـروف التـي 

 نقـول أنـه ال تحيط بالباحث من جهة، وباملجتمع من جهة أخـرى، ومـن هنـا البـد مـن أن

توجد هناك قاعدة أو قواعد أساسـية ثابتـة يـتم عربهـا أو بـاالعتامد عليهـا اختيـار مـشكلة 

 .البحث أو الدراسة

    فخربات الباحث االجتامعي يف األبحاث املتكررة ميدانيا وتدريبه الخاص يف مجال البحث 

واالهتاممـات والرغبـة االجتامعي امليداين والتخصص العلمـي وتـوافر املراجـع، واالمكانـات 

كلهـا متغـريات تـرتبط بتحديـد موضـوع . الخ…و…والقناعة، والتطور الذي يشمل املجتمع

الدراسة واختيار املشكلة، من هنا فعىل الباحث انطالقا مام سبق أن يحدد دراسته بعبارات 

واضحة وبسيطة يف معانيها ومـضامينها بالنـسبة للجميـع ولـيس بالنـسبة لـه فقـط، فمـثال 

باحث املتخصص يف ميدان علم االجتامع العائيل، وأراد أن يدرس مشكلة اجتامعية تـرتبط ال

ومــاهي معطيــات املــشكلة . بهــذا امليــدان عليــه أن يحــدد وبدقــة مــاذا يريــد أن يــدرس؟

 .أي أبعادها النظرية العامة من مختلف جوانبها. املدروسة؟
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دراسـة أسـباب الطـالق يف (وان دقيـق فيحددها بعن:     فإذا كانت دراسته عن الطالق مثال

وهذا التحديد املعتمد عىل كـل مـا ). الخ…املجتمع الجزائري مثال أو يف مدينة قسنطينة أو

سبق يرتبط أيضا باملعرفة العامة من قبل الباحث عىل هـذه املـشكلة التـي يريـد دراسـتها، 

، وارتباطها بالنظـام كتحديد حجمها يف املجتمع، ومرحلة ازديادها يف املجتمع بشكل ملحوظ

 .الخ…االقتصادي والرتبوي واالجتامعي،

    ويجب عليه أيضا إضافة إىل مـا سـبق أن يحـدد عالقـة هـذه املـشكلة مبيـدان تخصـصه 

 .أي ماهو الجديد الذي سيقدمه لهذا امليدان املعريف) علم االجتامع العائيل(املعريف أي 

 :ويف األخري نذكر الباحث بالتايل

 أن يدرس املشكالت االجتامعيـة ذات العالقـة باختـصاصه العلمـي، عىل الباحث -1

وعليــه االبتعــاد عــن اختيــار مــشكالت ال متــت بــصلة إىل اختــصاصه أو ميــدان 

 .اهتاممه

عىل الباحـث أن يختـار مـشكلة ذات مـصادر ومراجـع علميـة كافيـة مـن أجـل  -2

 .استخدامها يف دراسته

وهل تفيد علم االجتامع أو العلـوم عىل الباحث أن يوضح أبعاد دراسته العلمية،  -3

 .االنسانية األخرى
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عىل الباحث أن يبني أن دراسته تشكل فعال موضوعا يستحق الدراسة يف الوقـت  -4

، وهل هناك حاجة علميـة وعمليـة )أي الوقت الذي يرجع الدراسة فيه(الحارض 

 .لتناول مثل هذا املوضوع

III-املراحل الزمنية إلعداد االشكالية : 

 Faire le point: حلة الجرد الشامل مر-1

    ونعني هنا مبرحلة الجرد الشامل، أي أن يقوم الباحث أو الدارس بعد أن جمع الكثري من 

املراجع وأطلع عىل العديد من مواقع االنرتنات، بوقفة متأنية لرتتيب ما جمعه وفقا ألهمية 

ت واملـذكرات والرسـائل واملواقـع املعلومات التي جمعها، ووفقا للمصادر واملراجع، واملقـاال

وعليه أن يختار ما يهم بحثه آنيا مبعنى مرحلة بحثه الحاليـة، فـإذا . الحديثة حول موضوعه

كان قد بدأ بالفصل األول فعليه أن يرتب ما جمعـه وفقـا لـذلك وأن يـؤخر املعلومـات التـي 

هجيـة يف ترتيـب بهـذا يكـون الباحـث معتمـدا عـىل من. تعني الفصول الالحقة إىل بعد ذلـك

عمله، أي أن يبدأ باالطالع والبحث والدراسة فيام له عالقة بـالجزء الـذي بـدأ بـه بحثـه، وأن 

يؤجل معلومات الفصول األخرى إىل غاية الوصول إليها يف تاريخ الحق، كـام أن عـىل الباحـث 

أن يؤسس فرشة نظرية عامـة، وأخـرى خاصـة عـن موضـوع ) الجرد الشامل(يف هذه املرحلة 

بحثه من خالل هذا الجرد الشامل ملا متكن من الحصول عليه أثناء جمعه للبيانـات املتعلقـة 

  ببحثه، إذ أنه رمبا قد وجد فقرة يف كتاب تتعلق مبوضوعه، فال يجب أن يعطيها نفس القيمـة

 



54 
 

واألهمية مثل الكتاب أو البحث الذي له صلة بصورة عميقة ووطيدة مبوضوعه، فهنـا عليـه 

هذه املعلومات حسب أهميتها وعالقتهـا املبـارشة أو غـري املبـارشة ببحثـه، وهـذا أن يرتب 

سيوفر عليه الجهد والوقت الحقا، إذ أن هذا الجرد الشامل وهذا الرتتيـب حـسب األهميـة 

ســيوفقه يف العمــل البحثــي املمــنهج، ألن العمــل املنهجــي هــو الــربح يف الجهــد والوقــت 

 .والتنظيم العام للبحث

نا تربز أهمية هذه املرحلـة يف العمـل البحثـي، فـال معنـى لجمـع كـم هائـل مـن     من ه

املعلومات دون وقفات لرتتيبها وجردها وتصنيفها، تفاديا للخلط والذهاب واالياب بني هذه 

املعلومات، دون علم بأهمية بعضها وعدم أهمية البعض اآلخر من هـذه البيانـات بالنـسبة 

 .ملوضوعه

 القول عـن هـذه املرحلـة، أنـه عـىل الباحـث أن يتعـرف عـىل مختلـف     وباختصار ميكن

املداخل النظرية واملنهجية للمشكلة، والتعرف عىل مختلف وجهات النظر وجردها ومعرفـة 

ــل ــه ك ــد علي ــذي يعتم ــري ال ــار النظ ــتخراج اإلط ــودة الس ــات املوج ــات واالختالف  العالق

" Selection"يس نتيجة حتمية لالختيـار  اتجاه، فاملؤلفون الذين يعتقدون بأن الترسب املدر

 أو أن الترسب املدريس نتيجة حتمية إلعادة التوجيه للشباب يف املجـال االجتامعـي، تـسجل

ـــأن  ـــار ويوضـــحون ب ـــايري االختي ـــن مع ـــساءلون ع ـــذين يت ـــوظيفي، فال ـــل ال   يف التحلي

 هـــذه تفـــضل الطبقـــات املـــسيطرة وإعـــادة اإلنتـــاج المتيـــازاتهم، هـــم مؤلفـــون 
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ــل يعت ــة وآخــرون يرتبطــون بالتحلي ــات املهيمن ــاج للعالق ــادة اإلنت ــة إع مــدون عــىل نظري

 .االسرتاتيجي

 De donner une problématique:  مرحلة تكوين اإلشكالية-2

    بعد الجرد والرتتيب الـذي قـام بـه الباحـث، وقـراءة كـل مـا رتبـه مـن مـداخل نظريـة 

خلفية نظرية عامة وأخـرى خاصـة وبإمكانـه ودراسات ميدانية تتعلق مبوضوعه، ميكنه بناء 

أن يعطي لبحثه إشكالية عمله البحثي، أي أن يحدد من خالل هذه الخلفية النظريـة التـي 

كونها عن بحثه، عقدة البحث الذي سيقوم به، ألنه من غري املمكـن أن نبحـث يف موضـوع 

 الكـربى التـي دون اإلملام بكل مـا دار حولـه مـن أبحـاث ودراسـات ودون معرفـة املـداخل

سيموقع فيها بحثه وال النظريات الكربى التي متثل املنطلق النظري العـام لـذلك، وأن رسـم 

 .معامل وحدود بحثه واجبة بعد جمع كل البيانات املتعلقة بذلك

    وتعد هذه املرحلة هي مبثابة املفتاح أو االنطالقة الحقيقية، بعد عمل القـراءة والرتتيـب 

ذ أن هـذا املنطلـق هـو الراسـم الفعـيل والعلمـي للبحـث، أي أن يعطـي والجرد الشامل، إ

الباحث لنفسه إشكاال يبحث به وفيه، وهو ما يسمى التساؤل الرئييس أو تـساؤل االنطـالق 

 .للبحث

 :نلخص هذه املرحلة يف اآليت

     إن إعطاء إشكالية خاصة يتمثل يف بناء إشكالية جديدة أو تسجيل العمل الحايل يف أحـد

 :األطر النظرية املكتشفة من خالل القراءات السابقة، ولهذا اإلطار النظري وظيفتان هام
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 . يسمح بإعادة بناء أو توضيح السؤال الرئييس-أ

 . أساس للفرضيات التي يبنى عليها الباحث إجابة مناسبة للسؤال الرئييس-ب

 الـسابقة علينـا أن نكـون فإذا متكنا من بناء إشكالية جديدة تتكون من تقـاطع اإلشـكاليات

حذرين ويقظني عند البناء، ألنه يشكل مرحلـة ضـبط للمتغـريات القدميـة والجديـدة التـي 

تبنى منها إشكاليتها، فعلينا أن نقوم باختيارات فال ميكن أن ترشح كل يشء يف وقت واحـد، 

ذا مـا فهي محاولة دامئة إلدراج كل أوجه النظر املحتملة حتى يكـون البحـث متكـامال، وهـ

 . يؤدي إىل انحراف البحث يف اعتبارات غامضة

 Expliciter la problématique:  مرحلة توضيح اإلشكالية-3

إن رسم إشكالية واضحة املعامل والحـدود هـو املفتـاح الـصحيح للبحـث العلمـي، إذ بـدون 

بدقة إشكالية واضحة ال ميكن أن نولج فيه بتتابع مراحل سهلة، فمن هذا يبدو أن التوضيح 

 .ورشح ما يريد الباحث البحث فيه وبه مهم جدا ملسار العمل البحثي الالحق

إذن فاملقصود هنا بالتوضيح هو التعريف يف العمق مبا يريد الباحـث دراسـته، ولـيس العـرض 

عندما بحث " فدوركايم"السطحي لإلشكال املحدد، وهذا حتى ال يخرج الباحث عن محدداته، 

حدد نوعية االنتحار الذي أراد البحـث فيـه، واسـتبعد مجموعـة االنتحـار ، "االنتحار"يف مسألة 

 األخرى، وهـذا ليتعمـق مـن جهـة فـيام يريـد بحثـه مـن جهـة، ولتعريـف القـارئ أن نوعيـة 
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 .االنتحار املعني هو إشكالية البحث القامئة

الفرعيـة للرشح بعمق اإلشكالية البد أن نصف اإلطار النظري بتوضيح املفـاهيم األساسـية و

ثم رشح العالقات املوجودة بينها ووصف البناء املفاهيمي الـذي سيـشيد االقرتاحـات التـي 

ستجيب عن السؤال الرئييس، ومن هنا يبنى منوذج التحليل، وتتضح الخطوط العريضة لهذا 

 .البناء التي نسميها الفرضيات أو التساؤالت املقرتحة للدراسة

، نقول أنه عىل الباحث أن مير بثالث )طاء إشكالية خاصةإع(وحتى نوضح أكرث هذه املسألة 

 :مراحل أخرى، تعطي صورة أدق للعمل البحثي منذ انطالقته وتتمثل هذه املراحل يف اآليت

 . تعريف وتحديد وصياغة االشكالية-أ

 . أهمية املشكلة وأسباب اختيارها-ب

 . هدف الدراسة-ج

 : تعريف وتحديد وصياغة اإلشكالية-أ

عد الجرد الشامل وإعطاء إشـكالية خاصـة ورشحهـا، البـد أن نعرفهـا بدقـة أي أن هـذا     ب

اإلشكال املجهول عىل الباحث أن ينقله إىل املعلوم مبنهجية واضحة والتعريف هنا يعنـي أن 

يطلع القارئ عىل ما يريد الباحث دراسته وبه منذ البداية حتى تتضح الفكرة املبحوثة عنـد 

 ذلك، إذ أن الفكرة الرئيسية املنتقاة كانت تتزاحم مع مجموعـة أخـرى كل من يريد معرفة

 مــن األفكــار يف ذهــن الباحــث، ونالــت وتــم انتقاؤهــا مــن بــني مجمــل األفكــار األخــرى، 
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فقد كانت مجهولة ضمن هذا الكم الهائل من األفكار، فتحتم عـىل الباحـث أن ينقلهـا مـن 

خطوة أخرى هي التحديد، وهو ما نقصد به رسـم املجهول إىل املعلوم، وتتبع هذه الخطوة 

املحددات واملعامل املراد بحثها، أي ماهي تركيبة هذه اإلشكالية بإشكاليات أخـرى توضـيحية 

تحدد الجهات املشكلة للبحث، أي مجموعة أخرى من التساؤالت الفرعية الشارحة للتساؤل 

 ثـم تـأيت املرحلـة الثالثـة وهـي الرئييس، وبهذا يكون االنتقـال مـن التعريـف إىل التحديـد،

الصياغة شبه النهائية لإلشكال املراد البحث فيه، إذ أنه بعد التعريف والتحديد تأيت الصياغة 

 .أي الضبط لإلشكالية املبحوثة

 : أهمية املشكلة وأسباب اختيارها-ب

النـسبة     بعد تعريف وتحديد وصياغة اإلشكالية، البد أن نوضح أهمية املشكلة املبحوثة ب

للبحث العلمي وللمجتمع، إذ أن هذه األهمية هي املحدد الحقيقـي للقيـام بهـذا البحـث، 

مبعنى إضافة الجديـد للبحـث العلمـي مـن جهـة والكـشف عـن معطيـات جديـدة تخـدم 

املجتمع واقعيا، ثم نوضح بعد ذلك ماهي األسباب املوضوعية والذاتيـة الداعيـة إىل اختيـار 

، حتـى نعـرف مـا إذا كانـت هـذه األسـباب واقعيـة، موضـوعية، هذا املوضوع للبحث فيـه

 .تستحق البحث أم غري ذلك

  أما املسألة الثالثة، وهي املطلب الذي يجب أن يعرفه القارئ ألي بحث هـي معرفـة -  ج 

الهدف من هذه الدراسة، فعىل الباحث أن يوضـح ذلـك بدقـة يف عنـرصين أساسـيني وهـو 

 .دراسةالهدف العلمي والعميل من ال

 



 

 

 الثالثالفصل 

  املنهج التاريخي

 

 متهيد

 .بني علم التاريخ واملنهج التاريخي: أوال

 .خطوات املنهج التاريخي: ثانيا

 .تقييم عام للمنهج التاريخي: ثالثا
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 متهيـد

يف الحقيقة أن الحياة اإلنـسانية عبـارة عـن سلـسلة يـرتابط فيهـا  املـايض بالحـارض، 

تـدور فيهـا الكثـري مـن األحـداث، .سلـسلة متـشابكة، ومعقـدةوصوال إىل املستقبل وهذه ال

والرصاعات، والظواهر االجتامعية، والتاريخية فهي تتميز بأنهـا زمنيـة رغـم محاولـة علـامء 

االجتامع اعتبارها منفصلة معزولة من الصفة الزمنية، إال أنها تظل مرتبطـة بوقـائع ماضـية، 

 .وأحداث تاريخية

لعلوم االجتامعية واإلنـسانية مييلـون إىل اسـتخدام املـنهج وإذا كان املتخصصون يف ا

التاريخي، فألنهم يريدون الوصول من خالل ذلك إىل املبادئ والقـوانني العامـة عـن طريـق 

البحث يف أحداث التاريخ املاضية، وتحليل الحقائق املتعلقـة باملـشكالت اإلنـسانية والقـوى 

 .)1(االجتامعية التي شكلت الحارض

الظاهرة االجتامعية من منظور تاريخي يكشف لنا عن مسار تلـك الظـاهرة فدراسة 

 .ويعرفنا عىل القوانني التي تحكمها

أننا يف البحث االجتامعي نتعقـب "عن ذلك بقولها " بولني يونج"وتعرب 

ـــربط  ـــة، ون ـــات االجتامعي ـــاء العملي ـــد بن ـــيك نعي ـــاريخي ل ـــور الت  التط

ــ ــي شــكلت الحــارض الحــارض باملــايض، ونفهــم القــوى االجتامعي  ة األوىل الت

 

                                           
 .285. ص،1979أصول البحث االجتامعي، مكتبة وهبة، القاهرة، عبد الباسط محمد حسن،   (1)
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ــساين، لألشــخاص  ــسلوك اإلن ــة بال ــة متعلق ــوانني عام ــادئ وق ــصد الوصــول إىل وضــع مب بق

 .)2("والجامعات والنظم االجتامعية

 : كام أن الدراسات التاريخية تكمن أهميتها يف

أنها تـساعد يف الكـشف عـن النظريـات العلميـة واألسـاليب التـي اعتمـد عليهـا  -1

.  حل مشاكلهم، وكيفية تغلبهم عىل الصعاب التي واجهتهم آنذاكالسابقون يف

ومن خالل دراسة تلك النظريات واألساليب ميكن الربط بني الظـواهر الحاليـة 

 .والظواهر املاضية

أنها تساعد عىل فهم الجوانب اإليجابية والجوانب السلبية بالنسبة لحيـاة النـاس  -2

مـن نقـاط القـوة يف املـايض حيـث يـسعى يف املايض وبالتايل يستفيد اإلنسان 

لالستعانة بها يف حل مشاكله الحالية، كام يأخذ العرب من نقـاط الـضعف التـي 

 .مضت وانقضت فيعمل عىل تجنبها

أنها تعطي فكرة مصغرة عن العالقات بني الظـواهر االجتامعيـة والعوامـل التـي  -3

 .)1(ة معينة من الزمنأدت إىل نشأة وبروز املشاكل التي واجهها الناس يف فرت

 

 

                                           
 .286.رجع، صفس املن   (2)

 ذوقان عبيدات، وآخرون، البـحث العلمي، مفهومه، أدواته، أسلوبه، عامن، دار مجدالوي للنرش    (1)
 .173. ، ص1983والتوزيع،        
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 .بيـن علم التاريخ واملنهج التاريخي: أوال

قد يتداخل عىل طالب العلم بني التاريخ كعلم ومادة، وبني املنهج الذي يدرس هذه 

املادة، لذلك ينبغي علينا التفرقة بينهام، وبداية ال بد أن نعرف التاريخ يك يسهل علينا فـيام 

الـسجل املكتـوب "بأنـه " هـومر هوكيـت"التاريخ كام عرفه بعد تعريف املنهج التاريخي، ف

 ".للاميض، أو لألحداث املاضية

وصـف الحـوادث أو الحقـائق املاضـية وكتابتهـا، بـروح "بأنـه " آالن نفـنس"فه ّويعر

 ".البحث الناقد عن الحقيقة الكاملة

وهـو فريى أن التاريخ واسع كاتساع الحياة نفـسها، " كارترفاجود"أما من وجهة نظر 

يضم امليدان الكيل الشامل للاميض البرشي والحقائق والبيانات التاريخيـة ويجـب أن ينظـر 

الـشاملة ة إليها عىل أنها جزء ال يتجزأ من عملية النمو االجتامعي وعملية الحياة االجتامعيـ

 .)2(التي كانت تحيط بها أكرث منها حقائق متفرقة أو منفصـلة عن الحـياة املحيطة بها

 

 :ف املنهج التاريخيتعري

نستطيع أن نحدد مفهوم املنهج التاريخي، وذلك باعتبار أنه ال ينفصل 

 عــن التــاريخ، فمــنهج البحــث التــاريخي هــو أداة علــم التــاريخ يف تحقيــق 

 

                                           
 .81-80. ص.، ص1989  عمر التومي الشيباين، منهج البحث االجتامعي، الطبعة الثالثة طرابلس، مجمع الفاتح للجامعات،  -) 2
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ذاته بتحقيق ما ذكرناه من العمليات كام أنه أداته يف الوصول إىل التعمـيامت أو القـوانني 

 .مستقبلالتي تفيد التنبؤ بالنسبة لل

فاملنهج التاريخي هو الطريق الذي يتبعه الباحث يف جمع معلوماتـه عـن األحـداث 

والحقائق املاضية، يف فحصها ونقـدها وتحليلهـا والتأكـد مـن صـحتها، ويف عرضـها وترتيبهـا 

وتفسريها، واستخالص التعميامت والنتائج العامـة منهـا والتـي ال تقـف فائـدتها عـىل فهـم 

 بل تتعدى إىل املساعدة يف تفـسري األحـداث واملـشاكل الجاريـة ويف أحداث املايض فحسب

ويقوم املنهج التاريخي عىل أساس من الفحص الـدقيق . توجيه التخطيط بالنسبة للمستقبل

والنقد املوضوعي للمـصادر املختلفـة للحقـائق التاريخيـة، ويـستعمل يف جمـع املعلومـات 

خالص النتـائج العامـة منهــا كثـريا مـن وسـائل ونقدها وترتيبها وتنظيمها وتفـسريها، واسـت

  .)1(البحث العلمي وأدواته التي تستخدمها مناهج البحث األخرى

ومنهج البحث التاريخي هو املراحل التي يسري خاللها الباحث حتـى يبلـغ الحقيقـة 

التاريخية ويقدمها إىل املختـصني بخاصـة والقـراء بعامـة، وتلخـص هـذه املراحـل يف تزويـد 

حث نفسه بالثقافة الالزمة لـه، ثـم اختيـار موضـوع البحـث، وجمـع الوثـائق واملـصادر البا

واثبات صحتها، وتعيني شخـصية املؤلـف وتحديـد زمـان التـدوين ومكانـه وتحـري نـصوص 

 األصول وتحديد العالقـة بينهـا، ونقـدها نقـدا إيجابيـا وسـلبيا واثبـات الحقـائق التاريخيـة 

 

                                           
 .20.ت، ص. دار املعارف، د،  حسن عثامن، منهج البحث التاريخي، الطبعة الثانية، القاهـرة(1)
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 وإنـشاء الـصيغة التاريخيـة، ثـم عرضـها عرضـا ،يهـا وتعليلهـاوتنظيمها وترتيبها واالجتهـاد ف

 .)2(معقوال تاريخيا

وتجدر اإلشارة أخريا إىل أنه مهام كانت علمية املنهج التـاريخي فإنـه يستعـيص عـن 

التجربة كام هو الحال يف دراسة ظواهر الطبيعة فال ميكن بحال إثبـات الظـاهرة التاريخيـة 

 لنا إعادة تاريخ املايض إىل الحـارض، ولكـن ذلـك ال يـنقص مـن وإعادة دراستها ألنه ال ميكن

أهمية املنهج التاريخي وال من علميته ألن هناك وسائل أخرى لدراسـة الظـاهرة التاريخيـة 

 .  بدال من التجريب

 .خطوات املنهج التاريخي: ثانيا

تي يـستعملها ال تختلف املراحل التي يقطعها الباحث باختياره للمنهج التاريخي عن تلك ال

 :يف بقية املناهج األخرى، فهي تكاد تكون نفس املراحل وتتمثل فيام ييل

 .تحديد مشكلة البحث -1

 .جمع البيانات املتعلقة بالظاهرة -2

 .صياغة الفروض -3

 .تصنيف البيانات وتحليلها والربط بينها -4

 .عرض النتائج -5

 .وسوف نبدأ بالخطوة األوىل وتتمثل يف

                                           
 .82.نفس املرجع ، ص-)2(
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 (*)شكلة البحثتحديد م -1

ليك يبارش الباحث دراسته عليه أن يحدد مشكلة البحـث أوال، وال ينبغـي أن تخـرج 

هذه املشكلة عن اإلطار التاريخي بل ال بد أن تكون ممتدة عـرب مراحـل التطـور املختلفـة، 

ــزواج يف  ــة مــثال، وتطــور أســاليب ال ــورة الجزائري ــة للث ــار االجتامعي ــك اآلث ــة ذل ومــن أمثل

الحديثة، فالباحث يف هذه الحالة يجد نفسه مضطرا للرجـوع إىل املـايض وتتبـع املجتمعات 

 .مسار الظاهرة عرب مراحلها التاريخية املختلفة

 :جمع البيانات املتعلقة باملشكلة -2

عندما يتم اختيار مشكلة البحـث، ويـستقر رأي الباحـث عـىل موضـوع معـني يبـدأ 

علومات املتعلقة مبوضوع الدراسة وال بد أن يلجـأ مبرحلة أخرى تتمثل يف جمع البيانات وامل

 :الباحث يف هذه الحالة إىل املصادر واملراجع املختلفة، وقد صنف العلامء هذه املصادر إىل

 .وتتمثل يف اآلثار والوثائق التي خلفها األوائل :املصادر األولية -أ

املصنوعات اليدويـة، وهي عبارة عن مواقع خلفها القدماء وتضم املعابد، و: اآلثــار-

، وهـي عبـارة عـن سـجل "فـسديس"، و"تيمقـاد"، و"الهقار"، و"الطاسييل"كآثار 

حافل، يقرأ فيه الباحث كل  املعطيات التي يريد الوصول إليهـا عـن الحـضارات 

 .القدمية

                                           
 الثاين، الكتاب" والبحث العلمي محارضات يف املنهج "، يف كتابنا ميكن الرجوع إىل ما كتبناه سابقا حول تحديد مشكلة البحث -  (*)

 .2008ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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أما الوثائق فتتمثل يف كل املخطوطات والرسائل واملذكرات، واإلحـصائيات : الوثائـق-

ها مختلف الهيئات، كتلـك التـي يقـدمها دوريـا املركـز الـوطني التي تقوم بنرش

 .لإلحصاء

وكذلك التقارير التي يقـدمها املجلـس الـوطني االقتـصادي واالجتامعـي 

C.N.E.S.. 

لية وكـذلك تـاريخ ابـن خلـدون، والـرحالت ّكام يعترب القرآن الكريم من املصادر األو

 ...الخ..".ابن بطوطة"، و"األغواطي"، و"العيايش"كرحلة 

وهي تلك التي تنقل عـن املـصادر األوليـة، كـام هـو الحـال يف : املصادر الثانوية-ب

الكتب التي تناولت تاريخ ابن خلدون، وكـذلك املراجـع التـي تناولـت تفـسري 

القرآن الكريم، وكل الكتب التي استفادت من املصادر األولية، وراحت تحللها، 

من البـاحثني إىل تفـضيل املـصادر األوليـة وتقيمها، وتكتب عنها، ومييل الكثري 

عن الثانوية ألنها املنبـع األصـيل، واألسـاس الـذي اعتمـده األوائـل يف تأسـيس 

حضارتهم ولكن قد يجد الباحث صـعوبة يف قـراءة آثـار القـدماء، وهـي التـي 

تحتاج إىل متخصصني لذلك يلجأ إىل املصادر الثانوية، وهي تلك التـي تتحـدث 

 .ثائقعن اآلثار والو

إىل أن تفـضيل املـصادر الثانويـة " عبد الباسط محمد حـسن"ويذهب 

 عن األولية يحدث يف أحيان قليلة عندما تكون البيانات املنـشورة يف املـصادر 
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األولية معروضة بصورة بدائية، ثم يقوم بعـض األخـصائيني بتبويبهـا ونـرشها يف صـورة أكـرث 

 .إفادة للباحثني

د مـن مـدى كفايـة القـامئني بهـذا العمـل قبـل تفـضيل ويف هذه الحالة يجب التأكـ

 .)1(املصادر الثانوية عىل املصادر األولية

 :وإجامال ميكن الوقوف عىل مصادر البحث التاريخي ممثلة فيام ييل

 .القصص واألغاين والقصائد واألمثال والحكايات الشعبية املتناقلة شفويا-1

 .من السلف إىل الخلفاألعامل واأللعاب والرقصات التي تنتقل -2

اآلثــار واملخلفــات مثــل املبــاين والعمــالت واألســلحة واألدوات والعظــام واملعابــد -3

 .واملدرجات والتامثيل والقنوات والقناطر وغري ذلك

 .الوثائق والسجالت وكل ما هو مصور أو مكتوب أو منحوت -4

 .حداث يف املنطقةاألشخاص من أمثال شهود العيان أو املسنني الذين عارصوا األ -5

 .كتب العلم والفن واآلداب والشعر -6

 .السري الذاتية واملذكرات الشخصية -7

 .الصحف واملجالت التي تعكس مجريات األمور وأخبار الناس يف فرتات متتابعة -8

                                           
 .291. عبد الباسط محمد حسن، مرجع سبق ذكره، ص (1)
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 وأرشطة التـسجيل الـصويت وأرشطـة ةوالسينامئيالتسجيالت اإلذاعية والتلفزيونية -9

 .الفيديو

 والخـرائط الهيكليـة التـي ، والكتب والدوريات والرسومات التوضيحيةالنرشيات-10

 .)1(تحتفظ بها املكتبات والدوائر

بعد ذلك ينتقل الباحث إىل مرحلة أخرى تتمثـل يف تحليـل الوثـائق، وتقييمهـا، وقـد قـسم 

 .العلامء هذا التحليل إىل داخيل وخارجي

يـث يقـوم الباحـث بتحليـل وينصب عـىل املوضـوع أو الـنص ح: التحليل الداخيل-أ

 .محتوى الوثيقة للتحقق من صدقها، ومصدرها

 :وينقسم بدوره إىل نوعني إيجايب وسلبي

ويقصد به فهم معنـى األلفـاظ والعبـارات الـواردة يف الوثيقـة، : التحليل اإليجايب -1

وليك يعرف الباحث ذلك عليه أن يقرأ الوثيقة عدة مرات قـراءة واعيـة، حتـى 

نى الذي يقـصده كاتـب الوثيقـة فالتحليـل الـداخيل يـستهدف يقف عىل املع

حديد املعاين املختلفة ومعرفة الجمل والرتاكيب والعبارات الواردة يف الوثيقـة ت

كام يضطر الباحـث إىل معرفـة لغـة العـرص الـذي كتـب فيـه، وفـك رموزهـا، 

وألغازها، لذلك عىل الباحث أن يكون خبريا مبعرفة اللغة قدميها وحديثها حتى 

 .يتمكن من تحليل ونقد، وتقييم الوثيقة

                                           
  مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث، الطبعة األوىل، :عامر بوحوش ومحمد الذنيبات   (1)

 .100-99ص.، ص1995، الجزائر، ديوان املطبوعات الجامعية                                      
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إذا كــان التحليــل اإليجــايب يفيــدنا يف معرفــة قــصد املؤلــف، : الــسلبيالتحليــل  -2

ومعانيه، وأسلوبه، وحتى تراكيب اللغة فإن التحليـل الـسلبي يفيـد يف معرفـة 

 .الظروف املحيطة باملؤلف والتي كان لها تأثري عىل الوثيقة

دوافـع كام تدلنا عىل الدوافع األساسية وراء تـأليف الوثيقـة، هـل كـان وراء تأليفـه 

 .خاصة أو مصلحة أو جامعة يريد صاحب الوثيقة أن يدافع عنها

 .؟......هل صاحب الوثيقة يريد تربير سلوك معارصيه وترصفاتهم -

 .هل الوثيقة ابتعدت عن املوضوعية، وكانت اآلراء الواردة فيها متحيزة، ومتطرفة؟ -

 .لألحداث  هل كان صاحب الوثيقة يعاين من ضعف عقيل يؤثر عىل روايته  -

هل األحـداث والوقـائع الـواردة يف الوثيقـة تتطـابق ومنطـق العمـران، ونـواميس  -

 .الطبيعة

 :صياغـة الفـروض -3

بعد أن ينتهي الباحث من الجمـع والتحليـل والنقـد ال بـد عليـه أن يـشكل فروضـا 

 .للدراسة تساعده يف تحديد اتجاهه ومسار دراسته
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دها فإنـه ميكـن تعـديل فرضـيات البحـث يف وبعد فحص املعلومات ومتحيصها ونقـ

ضوئها وبناء عليها ومن ثم يجري استخالص الحقائق ووضع النتائج علام بأن النقد الخارجي  

 .)1(والداخيل للمعلومات يكون مبثابة اختبار فرضيات الدراسـة أو إثبـات أو نفي لها

طلق منه الباحث وأن الفرض يف البحث التاريخي يبدأ عىل هيئة تصور ذهني عام ين

فيعمل عىل تجميع البيانات املمكنة التي يحتمل أن تزيد ذلك التصور جـالء ووضـوحا مـام 

يقود يف مراحل متقدمة إىل زيادة التحديد يف الفروض، وبالتايل املساعدة عىل اختبـار صـحة 

 .الفروض يف صورها املعدلة وليس يف صورتها األصلية التي متثل نقطة االنطالق يف البحث

إن املشكلة الكربى يف البحوث التاريخية هي نجاح الباحـث يف تركيـب املـادة التـي 

يجمعها يف إطار موحد ال تناقض فيه، فمثل هذا التجميع يكـون سـهال يف البحـوث األخـرى 

نسبيا، أما البحث التاريخي فهو يتصل مباض انتهـى وال تتـوافر عنـه إال بيانـات جزئيـة غـري 

ت وتــأويالت متباينــة كــذلك وعليــه فــإن الفــروض يف البحــوث محققــة، وتخــضع لتفــسريا

 .)1(التاريخية وإن تشابهت مع الفروض يف البحوث األخرى تبقى ذات طبيعة مميزة

                                           
  دار الصفا ،مناهج وأساليب البحث العلمي، الطبعة األوىل: ة  ربحي مصطفى عليان وعثامن محمد غني (1)

 .41. ص،2000ّ                                                  للنرش والتوزيع، عامن، 
 .105. مرجع سبق ذكره، ص: عامر بوحوش، محمد الذنيبات  (1)



71 
 

ويهدف الباحث من وضع الفروض إىل تفسري حوادث التـاريخ فقـد تكـون يف شـكل 

 .تعليل لحادثة أو ظاهرة معينة، أو يف شكل جملة أو ملء فراغ، أو فجوة

وعىل العموم فإن غاية الفروض يف األخري هي واحدة، وتهـدف إىل تفـسري الحـوادث 

فـان "والظواهر، وتوضيحها، و الكشف عن العالقات الخفية، ومن شـأن الفـرض كـام يقـول 

إن يساعد املؤرخ يف تحديد املـادة العلميـة الالزمـة لدراسـته، واسـتعباد تلـك التـي ال " دايل

صوغ املؤرخ املادة العلمية وفقا لنظام معـني، زمنـي أو جغـرايف أو تهمه، ويف إطـار الفرض ي

موضوعي أو مزيج من هـذه الـنظم، ويحـدد املواضـيع التـي تحتـاج إىل تأكيـد أو إطنـاب، 

 .)2(وبدونه قد يجمع معلومات كثرية عن نقاط أكرث أهمية لدراسته

عد صعبا ويحتـاج إىل وأخريا ميكن القول أن الفرض يف العلوم اإلنسانية، والتاريخية ي

خربة كبرية ومران طويل، وإذا كانت العلوم الطبيعيـة لـيك تفـرس ظـاهرة معينـة ترجـع إىل 

أسبابها، وهي عادة ما يكون وراءها سبب مبـارش، وواضـح فـإن تحليـل وتفـسري ظـاهرة يف 

 العلوم اإلنسانية والتاريخية يرجع إىل عدة أسباب معقدة ومتشابكة وال ميكن الفـصل بينهـا

لذلك جاءت صعوبة وضع الفروض، والتأكد من صحتها، وصدقها، وهي من أصعب وأخطـر 

 .العمليات

 

                                           
      مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس نقال عن عمر التومي الشيباين، مناهج :ديوبولدب، فان دايل )2( 

 .108. البحث االجتامعي، مرجع سبق ذكره، ص                            
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 :تصنيف البيانات وتحليلها والربط بينها -4

بعد أن ينتهي الباحث من جمع البيانات يقوم بتصنيفها والربط بينهـا حيـث يـصل 

اور متجانـسة كـام إىل الكثري من الحقائق الجزئيـة وبـدورها تـصنف هـذه الحقـائق يف محـ

تصنف الحقائق االجتامعية املتوصل إليها عىل أساس املكان والزمان حتى ميكن الكشف عن 

 .املسار العام للظاهرة املدروسة

ونظرا ألن الباحث قد تحصل عىل معلومات مبعرثة وجزئية وغـري مرتبـة، فعليـه إن 

احـدة، ويفـرق بـني الوثـائق يبدأ عملية الرتكيب، حيث يصنف البيانات املتقاربة يف خانـة و

واآلثار فيضع كل محور يف فئة خاصة إال أن التـصنيف والرتتيـب والرتكيـب وحـده ال يكفـي 

حيث يجد الباحث الكثري من الثغرات والفجوات فعليه لسد الفراغ أن يعتمد عىل الفروض، 

 .ويقوم باالستنباط واالستنتاج

يـة بـشكل مييزهـا عـن الثانويـة، كام عليه أن يرتـب املراجـع فيـضيف املـصادر األول

وال بد من الـربط بـني الـنظم . ويبسط لغته، ويبتعد عن التعقيد، واملعاين املبهمة، الغامضة

 .والظواهر االجتامعية القدمية والحديثة

 :عـرض النتائـج -5

بعد انتهاء الباحث من جمع البيانات وتصنيفها، وإيجاد العالقات بـني 

اط الحقائق ونقـد املعلومـات وفحـصها وتحليلهـا، الظواهر املدروسة، واستنب

 ومن صياغة الفروض املختلفة لتفـسري الحـوادث والظـواهر التاريخيـة التـي
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يدرسها ومن تحقيق واختبار كل فرض من الفـروض التـي قـدمها فـإن عليـه أن ينتقـل إىل 

بحثـه الـذي املرحلة النهائية واألخرية من بحثه وهي مرحلة استخالص النتائج وكتابة تقريـر 

يلخص فيه الحقائق والنتائج التي توصل إليها يف أسلوب علمي رصني بعيـدا عـن املبالغـات 

 .)1(والخيال الرومانتييك واملحسنات البديعية املبالغ فيها

وهكذا ينتهي الباحث بعد أن يكون قد ربط بـني الظـواهر، وأبـرز األسـباب وعـرض 

املختلفة التـي اسـتخدمت يف الوصـول إليهـا، النتائج بصورة منطقية متامشية مع الخطوات 

كام أن عرض النتائج ال بد أن يتم بلغة سهلة مرنة متامشـية مـع البحـث العلمـي، ودراسـة 

العالقات القامئـة بينهـا، كـام أنـه ال بـد مـن تعليـل النتـائج وتحليلهـا عـىل ضـوء الحقـائق 

 .املوضوعية التي يتوصل إليها البحث

 التحليل والتفسري يقوم عـىل أسـاس أن الظـواهر التاريخيـة كام تجدر اإلشارة إىل أن 

 ال تسري حـسب األهـواء واملـصادفات وإمنـا تحكمهـا قـوانني ثابتـة ومطـردة شـأنها يف ذلـك

 شأن الظواهر الطبيعية، وهذا يؤكد بأن جميـع ظـواهر الكـون اجتامعيـة وغـري اجتامعيـة 

  بعــضها الــبعض وتعليلهــا تخــضع لقــوانني ثابتــة وأن كــل هــذه الظــواهر تــرتبط وتــؤثر يف

يتطلب إيضاح األسباب التي أدت إىل حدوث الظواهر موضوع الدراسة كـام أشـار إىل ذلـك 

 ابــن خلــدون هــذا اإليــضاح لــن يــأيت إال عــن طريــق اســتخدام املالحظــات وإجــراء

 

                                           
 .110-109ص. مرجع سبق ذكره، ص:عمر التومي الشيباين   (1)
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 التجارب لتحديد املتغريات املستقلة والتابعة والعالقات الوظيفية بينها ويف مجـال الظـواهر 

تامعية ال يجوز تفسريها بظواهر جغرافية وإمنا يتطلب األمـر رضورة تفـسريها بظـواهر االج

اجتامعية أخرى مع مراعاة وجهة نظر ابن خلدون يف االستعانة يف التفسري باألسلوب املقارن 

 .)2(وكذلك مراعاة األسس العلمية للتفسري

ان يهـدف يف بدايـة وهكذا يتوصل الباحث إىل الكثري من الحقائق والنتـائج التـي كـ

 .بحثه إىل اكتشافها، بعد أن يقوم بتصنيفها وتحليلها والربط بينها

 

 :تقييم عام للمنهج التاريخي -ثالثا

يعتقد بعض البـاحثني أن الدراسـات التاريخيـة التـي تـستخدم املـنهج التـاريخي يف 

البحث ليست دراسات علمية وذلك لعـدم خـضوعها للتجريـب وعـدم القـدرة عـىل ضـبط 

وبينام يرى بـاحثون آخـرون أن إخـضاع املـادة التاريخيـة . العوامل املؤثرة أو تثبيتها وعزلها

للنقد الداخيل والخارجي يوفر قدرا من الدقة واملوضوعية يرقى باملنهج التاريخي كأسـلوب 

 :إال أن هذا ال مينع من ذكر املالحظات التالية علمي،

طبيعتهــا حيــث ال ميكــن املعرفــة التاريخيــة معرفــة جزئيــة بحكــم  -1

 الحصول عىل معرفـة كاملـة للـاميض وذلـك بـسبب تعـرض مـصادر املعرفـة 

 

                                           
 .324-323ص.ص، 1980جتامعي، مطبعة السعادة، القاهرة، قواعد البحث اال : عبد الباقي زيدان)2( 
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يواجه الباحثون الذين يـستخدمون " فان ولني"التاريخية للتلف والتزوير يف هذا الشأن يقول 

األسلوب التاريخي صعوبة واضحة يف تطبيق املنهج العلمي يف البحث وذلك بـسبب طبيعـة 

ة وطبيعة مصادرها وصعوبة إخضاعها للتجريب وصـعوبة وضـع الفـروض الظاهرة التاريخي

 .)1(وصعوبة التنبؤ باملستقبل

 .املادة التاريخية أكرث تعقيدا من املعلومات واملعارف يف مجاالت الحياة العامة -2

ومع كل ذلك ال ميكن االستغناء عن املنهج التاريخي، ذلك أن هناك ظواهر ال ميكـن 

 إال وفق املنهج التاريخي، كالثورة الجزائرية مـثال، لـذلك فـإن هـذا املـنهج تتبعها، ودراستها

رضوري، ومفيــد يف تتبــع مــسار الظــواهر االجتامعيــة املختلفــة، ومعرفــة أســلوب تطورهــا، 

 .وتغريها، وتقدمها

                                           
 .111. مرجع سبق ذكره، ص:  عمر التومي الشيباين (1)
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 متهيـد 

يعترب املنهج التجريبي من أدق املناهج وأكرثها وضوحا يف بحـوث العلـوم الطبيعيـة 

كـام –لهـا الدراسـة وتأيت أهميته من كونه ال يقترص عىل مجـرد وصـف الظـواهر التـي تتناو

 كام أنه ال يقترص عىل مجرد التـأريخ لواقعـة معينـة مـن -يحدث عادة يف البحوث الوصفية

املايض وإمنا يدرس متغريات هذه الظواهر، ويحـدث يف بعـضها تغـريا مقـصودا ويـتحكم يف 

متغــريات أخــرى ليتوصــل إىل العالقــات الــسببية بــني هــذه املتغــريات ومتغــريات ثابتــة يف 

 .ةالظاهر

والفكرة األساسية التي يقوم عليها البحث التجريبي يف أبسط صـوره تـرتبط بقـانون 

املتغري الواحد، ويتلخص هذا القـانون يف أنـه إذا كـان هنـاك موقفـان متـشابهان متامـا مـن 

جميع النواحي ثم أضيف عنرص معني إىل أحد املوقفني دون اآلخر، فإن أي تغري أو اخـتالف 

ملوقفني يعزى إىل وجود هذا العنـرص املـضاف، وكـذلك يف حالـة تـشابه يظهر بعد ذلك بني ا

املوقفني وحذف عنرص معني من أحـدهام دون اآلخـر فـإن أي اخـتالف أو تغـري يظهـر بـني 

ويسمى املتغري الذي يتحكم فيه الباحث عن قصد يف . املوقفني يعزى إىل غياب هذا العنرص

 .كام يسمى أيضا باملتغري التجريبي. ستقلاملتغري امل: التجربة بطريقة معينة ومنظمة

أما نوع الفعل أو السلوك الناتج عن املتغري املـستقل فيـسمى بـاملتغري 

 التابع، كام يـسمى أيـضا بـاملتغري املعتمـد، وتتـضمن التجربـة عـىل األقـل يف 
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قل، أبسط صورها متغريا تجريبيا ومتغريا تابعا، وميكن أن تشمل التجربة أكرث من متغري مـست

 .)1(وأكرث من متغري تابع

 

 .تعريف املنهج التجريبي: أوال

نظرا ألن املنهج التجريبي من املناهج التي تتميـز بالوضـوح، والدقـة لـذلك ال نجـد 

اختالفا كبريا بني الباحثني يف تعريفه، رغم أن هناك الكثـري مـن التعـاريف وفـيام يـيل نـورد 

 :بعضا منها

ح فيه معامل الطريقة العلمية يف التفكـري بـصورة جليـة ألنـه املنهج التجريبي هو الذي تتض"

يتضمن تنظيام يجمع الرباهني بطريقة تسمح باختبار الفروض والتحكم يف مختلف العوامل 

 ".التي ميكن أن تؤثر يف الظاهرة موضع الدراسة، والوصول إىل العالقات بني األسباب والنتائج

ها بواسطة أشخاص آخرين مع الوصول إىل نفس ومتتاز التجربة العلمية بإعادة أجزائ

 .)1(النتائج إذا توحدت الظروف

ويتميز املنهج التجريبي عن غريه من املناهج بـدور متعـاظم للباحـث 

ال يقترص عىل وصف الوضع الراهن للحدث أو الظاهرة بل يتعـداه للتـدخل 

 الواضح واملقصود بهدف إعادة تشكيل واقـع الظـاهرة مـن خـالل اسـتخدام 

 

                                           
دار عامر،  اك معسني جيم مناهج البحث العلمي،الطبعة الثالثة، بريوت، مؤسسة الرسالة، باالشرت: طلعت هامم (1)

 200-199ص.، ص1989األردن 
 .110-109ص.مرجع سبق ذكره، ص: عامر بوحوش) 1(
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 .)2(إجراءات أو إحداث تغريات ومن ثم مالحظة النتائج بدقة وتحليلها وتفسريها

وبالتايل فهو محاولة لـضبط كـل العوامـل األساسـية املـؤثرة يف املتغـري أو املتغـريات 

التابعة يف التجربة ما عدا عامال واحدا يتحكم فيه الباحث ويغـريه عـىل نحـو معـني بقـصد 

 .)3(املتغري أو املتغريات التابعةتحديد وقياس تأثريه عىل 

فاملنهج التجريبي إذن يعتمـد عـىل التجربـة العلميـة التـي تكـشف عـن العالقـات 

السببية بني املتغريات املختلفـة وهـذه التجربـة تخـضع لـرشوط مـضبوطة، ومحـددة، مـع 

 .مالحظة التغريات الواقعة يف ذات التجربة وتفسريها

لتجريبي عىل ما ذكرناه آنفا، فهي تتكرر جميعـا وتكاد تجمع كل التعاريف للمنهج ا

عىل ضبط العوامل ذات التأثري يف املوقف التجريبـي والكـشف عـن العالقـات الـسببية بـني 

 .املتغريات

 

 .خطوات املنهج التجريبي: ثانيا

ال يختلف املنهج التجريبي يف خطواته عن بقية املناهج األخـرى، فهـو 

ــوع ال ــاهرة موض ــة الظ ــدأ مبالحظ ــاميب ــم القي ــروض ث ــع الف ــث، ووض  بح

 

                                           
 . 200. مرجع سبق ذكره، ص:  ربحي مصطفى عليان، عثامن محمد غنيم)2(
 .201-200ص.مرجع سبق ذكره، ص: طلعت هامم) 3(
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 بالتجربة ثم محاولة الوصول إىل معرفة العالقات املوجودة بني الظواهر، واكتشاف القـوانني 

 .التي تحكمها

 :وعادة ما تبدأ خطوات املنهج التجريبي كام ييل 

 . التعرف عىل مشكلة البحث وتحديد معاملها-1

 .يرتتب عليها صياغة الفرضية أو الفرضيات واستنباط ما -2

 وضع تصميم تجريبي يحتوي عىل جميع النتائج وعالقاتها ورشوطها وقد يتطلب -3

 :ذلك من الباحث القيام مبا يأيت

 .اختيار عينة متثل مجتمعا معينا-أ

 .تصنيف املفحوصني يف مجموعات متجانسة-ب

 .تحديد العوامل غري التجريبية وضبطها-ج

 .ة بقياس نتائج التجربة والتأكد من صحتهاتحديد الوسائل واملتطلبات الخاص-د

القيام باختيارات أولية استطالعية بغية استكامل النواقص والقصور املوجـودة يف -هـ

 .الوسائل واملتطلبات أو يف التصميم التجريبي

 . تعيني مكان التجربة ووقت إجرائها والفرتة التي تستغرقها-و

 .القيام بالتجربة املطلوبة-4

 .بيانات وتحديدها بشكل يؤدي إىل تقدير جيد وغري متحيزتنظيم ال-5
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 .)1(تطبيق اختبار داللة مناسب لتحديد مدى الثقة يف نتائج التجربة والدراسة-6

 :ويحدد عبد الرحمن بدوي خطوات املنهج التجريبي يف ثالث هي

 

 :الخطوة األوىل

الـذي ينظـر يف خطوة التعريف والتصنيف أو مجرد الوصف البسيط، فعـامل النبـات 

أنواع النبـات املختلفـة، وأصـناف األوراق، ورضوب األزهـار يتعـني عليـه أن ينظـر يف هـذه 

األشياء ثم يقوم بعملية الوصـف ثـم التعريـف ثـم التـصنيف وال يقـوم بعمليـة تفـسري وال 

 .عملية تجريب

 : الخطوة الثانية

ها إىل بيان الروابط هي أن ال يقترص اإلنسان عىل أن يعرف حالة اليشء بل ينتقل من

فهذا التفسري يقتيض أن يشاهد هذه . واإلضافات املوجودة بني طائفة مع الظواهر املتشابهة

الظواهر وأن يتلو هذه املشاهدة بوضع فرض ميكن أن يكون قضية تفسريية ملجمـوع هـذه 

ض الظواهر وبعد ذلك ميتحن صحة هذا الفرض بإجراء التجارب التي إما أن تثبت هذا الفـر

مبارشة أو أن تؤدي إىل إثبات قضية تكفي صحتها إلثبـات صـحة الفـرض املطلـوب امتحـان 

الصحة فيه، فهذه الخطوة متتاز باملشاهدة وتنتقل منها إىل بيان الروابط ثم صحة االفـرتاض 

 .بإجراء التجارب املختلفة

                                           
 .111-110ص.مرجع سبق ذكره، ص: عامر بوحوش، ومحمد الذنيبات (1)
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 :الخطوة الثالثة

إىل وضـع قـوانني أنجـز حتى إذا ما انتهى الباحث عن طريق املنهج التجريبـي هـذا 

خطوة ثالثة وهي خطوة تنظيم هذه القوانني الجزئية ليك تدخل يف نطاق أعـم بـأن تـصبح 

واملالحـظ يف هـذه الخطـوة أنهـا . مبادئ عامة كلية يستخرج منها قوانني بواسطة االستدالل

ئا القـوانني تركيبية بينام كانت يف الحالة الثانية تحليلية، ألننا هنا نحاول أن نركب شيئا فـشي

كليا عاما يصلح ألن تستخلص منـه بقيـة القـوانني  الجزئية للظواهر الجزئية ليك نضع قانونا

 .)1(الفرعية

 

 .تصميم التجربة وأنواعها: ثالثا

ليك نحدد أكرث خطوات املـنهج التجريبـي علينـا أن نوضـح كيفيـة تـصميم التجربـة 

عتني متـشابهتني إىل حـد مـا يف حيث يقوم الباحث بوضع تصميم تجريبي بأن يشكل مجمو

كافة الصفات واملتغريات، ما عدا متغري واحد يوجد يف املجموعة التجريبية، ويفـرتض أن لـه 

عالقة بالظاهرة املدروسة، ويسمى باملتغري املستقل، وهـو موجـود يف املجموعـة التجريبيـة 

و ثابتة، وهي موجودة فقط إما املتغريات التي تتشابه مع املجموعتني، فهي متغريات تابعة أ

 .)2(يف املجموعة الضابطة

                                           
 .129-128ص .، ص1977مناهج البحث العلمي، الكويت، وكالة املطبوعات : لرحمن بدويعبد ا (1)
 .277. مرجع سبق ذكره، ص: أحمد مصطفى خاطر (2)
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مثال عىل ذلك إذا أردنا معرفة هل أثر املامرسة مـع معرفـة النتـائج أكـرث فاعليـة يف 

 ..؟...تحسني األداء من املامرسة دون معرفة النتائج

واملجموعـة . فإن معرفـة النتـائج متثـل املتغـري املـستقل واألداء ميثـل املتغـري التـابع

التي يستخدم معها أسلوب املامرسة مع عدم معرفـة النتـائج باملجموعـة الـضابطة، األخرى 

ويتطلب املنهج التجريبي أن تكون املجموعة التجريبيـة واملجموعـة الـضابطة متامثلتـني يف 

جميع الخصائص والعوامل التي ميكن أن تؤثر يف األداء أي يف املتغري التابع، وأن تختلفا فقط 

وهذا يوضح أنه لـيك يتوصـل الباحـث . قل أي يف مدى معرفة نتائج املامرسةيف املتغري املست

إىل معرفة أثر املتغري التجريبي عىل املتغري التابع، فالبد أن يضبط جميع املتغريات املؤثرة يف 

 .)1(هذه العالقة

 

 .أنواع التصميامت التجريبية: رابعا

 :ستاذ طلعت هامم يفهناك عدة أنواع من التصميامت التجريبية يحددها األ

 . طريقة املجموعة الواحدة:أوال

 . طريقة املجموعات املتكافئة:ثانيا

 . طريقة تدوير املجموعات أو الطرق التبادلية:ثالثا

                                           
 .202. مرجع سبق ذكره، ص :طلعت هامم (1)
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 .طريقة املجموعة الواحدة - 1

يف هذه التجربة التي تخص جامعة واحدة، فإن الباحث يضيف عامال واحدا معروفا 

اس التغري الناتج إذا كان هنـاك تغيـري ومثـال عـىل ذلـك ميكـن أن من الجامعة ثم يقوم بقي

متتحن مجموعة من الطالب امتحانا مقننا يف القراءة، وبعـد وضـع الـدرجات الخاصـة بهـذا 

االمتحان تعطي هذه املجموعة دروسا خاصة يف كيفية القـراءة الـصحيحة للمـواد املختلفـة 

ثم يطلب من هؤالء الطالب أنفـسهم تقـديم ، )خمسة أسابيع مثال(وذلك خالل فرتة معينة 

نفس االمتحان السابق مرة ثانية تم تقارن عالمات الطـالب يف االمتحـانني الثـاين واألول وإذا 

كان هناك تحسن يف القدرة القرائية لجميع أو معظم الطالب، ميكـن أن نـستنتج أن دروس 

 املـسئول عـن التغيـري يف تعليم القراءة قد كانت ذات قيمة وإنهـا تـشكل العامـل األسـايس

إن الطريقة التجريبية الخاصة بالجامعة الواحدة ميكن أن تـؤدي إىل نتـائج . القدرة القرائية

 .مرضية للغاية إذا أمكن التحكم يف جميع العوامل التي ميكن أن تؤثر عىل التجربة

 .طريقة املجموعات املتكافئة - 2

 الوقــت، وهاتــان ويف هــذه الطريقــة يــتم دراســة جامعتــني يف نفــس

الجامعتــان ال بــد وأن تكونــا متــشابهتني أي جامعتــني متــوازيتني ثــم يقــوم 

الباحث بعد ذلك باستخدام العامل التجريبي عىل جامعة واحـدة فقـط مـن 

 الجامعتــني، وهــذه تــسمى الجامعــة التجريبيــة وهــذا العامــل التجريبــي ال
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ثم تقارن املجمـوعتني للتعـرف ) بطةالجامعة الضا( يستخدم بالنسبة للجامعة األخرى وهي 

 .عىل أي تغيري يكون قد حدث يف الجامعة التجريبية

واملشكلة األساسية بالنسبة لهذه الطريقة هي أنه ليس هنـاك جامعتـان مـن النـاس 

 .متشابهتان أو متوازيتان أو متكافئتان متاما

 . طريقة تدوير املجموعات أو الطرق التبادلية- 3

كن استخدام جامعتني أو أكرث يف تجربة الجامعة املناوبة، عىل أن يف هذه الطريقة مي

تكون الجامعات متكافئة عىل قدر املستطاع ثم يطبق العامـل التجريبـي عـىل كـل جامعـة 

 .واحدة بعد األخرى

ونتيجة لذلك، فإن كـل واحـدة مـن هـذه الجامعـات الداخلـة يف البحـث، ستـصبح 

 .)1(ة أثناء املراحل املختلفة للدراسةمناوبة كجامعة تجريبية وكجامعة ضابط

 

 . خصائص ومميزات املنهج التجريبي: خامسا

 :للمنهج التجريبي عدة خصائص ميكن عرضها بإيجاز فيام ييل

يقوم املنهج التجريبي عىل املالحظة الدقيقة يف اختبار صدق الفرضية، وهي ليست مجـرد  -1

مالحظة سلبية ملا يحدث يف كل من املجموعتني التجريبية والـضابطة، وإمنـا هـي مالحظـة 

 إيجابية فاحصة للوقوف عىل التغـري الـذي يطـرأ واالخـتالف الـذي ينـشأ بـني املجمـوعتني

 

                                           
 .221-216ص .مرجع سبق ذكره، ص: طلعت هامم (1)
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 تأثري عامل معني وحرمان املجموعة األخرى من تأثري هذا العامـل، وميكـن  نتيجة لتلقي إحداهام

واملالحظة البحتة هـي . مالحظة بحتة ومالحظة مع التجربة: تقسيم املالحظة املضبوطة إىل نوعني

التي تعتمد عىل عزل صفات اليشء أو خواص بعضها عن البعض يف الذهن بقصد معرفتها وإدراك 

ريها، أي بقصد الكشف عن القوانني العامة التي تخضع لها، أما املالحظـة مـع العالقة بينها وبني غ

التجربة فهي التي تقوم عىل املقابلة بني الفرضيات والوقائع واملالحظـة البحتـة تكتفـي بالتحليـل 

 .املنطقي أما املالحظة التجريبية فإنها تقوم عىل التحليل الواقعي

اهج األخرى بأنه يجعل هدفه األسايس الكشف عن ميتاز املنهج التجريبي عن بقية املن -2

العالقة السببية بني الظواهر واملتغريات وبأنـه يـربط دراسـته لهـذه العالقـة الـسببية 

 .بالضبط الدقيق الذي ال يتوافر يف مناهج البحث األخرى

واملفهوم العام للسببية هو أن حادثا أو واقعة معينة أو عامال معينا يؤدي إىل حـدوث 

 ال –خاصـة إذا كانـت اجتامعيـة –ة أو ظاهرة أخرى، فحدوث أية ظاهرة أخـرى حادث

يرجع إىل عامل واحد بل يرجع إىل عوامل وظروف محـددة متعـددة، وميكـن تقـسيم 

 :هذه العوامل أو الظروف املمكنة إىل أنواع
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وهو الذي يتحتم وجوده يف املوقف الـذي تظهـر فيـه   الرشط أو الظرف الرضوري-أ

فمثال تدخني السجائر يعترب رشطا رضوريـا لحـدوث ظـاهرة اإلدمـان . الظاهرة

 .عىل التدخني

 الرشط أو الظرف الكايف، وهو الذي يتبع حدوثه حدوث الظاهرة ويكون وجوده -ب

كافيا لحدوث الظاهرة، فمثال إتالف عصب اإلبصار يعترب ظرفـا كافيـا لحـدوث 

 .فقد اإلبصار

ويف هـذه الحالـة ال ميكـن أن .  لحدوث الظاهرة قد يكون الظرف رضوريا وكافيا-جـ

، وال ميكن أن )ص(تحدث ) س(وكلام حدثت ) س(إال إذا حدثت ) ص(تحدث 

 .منفردة) ص(أو ) س(تظهر 

 الظروف املساعدة؛ وهو الظرف الذي يزيد من احـتامل حـدوث ظـاهرة معينـة، -د

تمعـة ولكن ال يؤكد حدوثها، إذ أنه يعتـرب واحـدا فقـط مـن عـدة عوامـل مج

 .تؤدي إىل حدوث الظاهرة

فمثال تدخني السجائر ال يعترب رشطا كافيا لحـدوث ظـاهرة اإلدمـان، فهنـاك عوامـل 

أخرى مثل األحوال النفسية كحالة القلق، والفـراغ الـذي يعـيش فيـه وحرمانـه مـن 

 .عطف األب ورقابته

 الظـروف التوافقيـة؛ فالفعـل الـذي يعمـل كظـرف مـساعد لظـرف -هـ

ع معينة، قد ال يعمل كـذلك تحـت أوضـاع أخـرى، ما تحت أوضا

ولذلك فالظروف التي تجعل من متغري ما ظرفا مـساعدا لظـاهرة 

ـــدان األب، أو ـــثال فق ـــة، فم ـــا توافقي ـــا ظروف ـــق عليه ـــا نطل  م
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 ضعف رقابته قد يصبح ظرفا مساعدا لظاهرة اإلدمان عىل التدخني إذا ما عاش 

ائدا، فعيش الشخص يف مثل هـذا الشخص يف مجتمع يعترب فيه التدخني أمرا س

 .املجتمع يعترب ظرفا توافقيا

فمـثال .  الظروف التبادلية؛ وهي الظروف التي تزيد من احتامل حدوث الظـاهرة-و

الحرمـان مـن األب أو ســوء معاملتـه يعتـربان ســببني متبـادلني لتكـوين عــادة 

 .)1(اإلدمان عىل تعاطي الدخان

أن الباحث املطبق لـه يحـاول يف كـل تجربـة يجريهـا أن  تتمثل قوة املنهج التجريبي، يف -3

يخترب فرضية تقول بوجود عالقة سـببية منتظمـة بـني متغـري وبـني ظـاهرة معينـة أو 

حادثة معينة أو متغري آخر، وذلك عن طريق اختبار مجموعتني متكافئتني ومتساويتني 

 ما يسمى بالعامل ما عدا وجها أو متغريا واحدا، وهو من جميع الوجوه بقدر اإلمكان

التجريبي أو بالسبب املفروض أو املتغري املستقل الذي يسلط عىل إحـدى مجمـوعتي 

 .التجربة ويحجب عن األخرى

وتسمى املجموعـة املـسلط عليهـا العامـل التجريبـي أو املتغـري املـستقل باملجموعـة 

 .ضابطةالتجريبية وتسمى املجموعة األخرى التي حجب عنها هذا العامل املجموعة ال

                                           
 .169-162. ص.مرجع سبق ذكره، من ص: عمر التومي الشيباين (1)
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فالباحث املطبـق للمـنهج .  إن متانة املنهج التجريبي تتمثل يف خضوعه للتحكم والضبط-4

التجريبي ال يكتفي بوصف وتفـسري وتحليـل مـا هـو موجـود بـل يتـدخل يف تكـوين 

املواقف التجريبية ويف توجيـه العوامـل والظـروف بالحـذف أو اإلثبـات ويف تنظيمهـا 

م بها الباحث تتم تحت ظـروف يحـددها الباحـث نفـسه، وترتيبها، فالتجربة التي يقو

ويحاول فيها تعويض املجموعة التجريبية للعامل التجريبي وعدم تعـريض املجموعـة 

الـتحكم يف "الضابطة لهذا العامل التجريبي أو املتغري املستقل وهـذا مـا يطلـق عليـه 

 ".املتغري املستقل

ته بحيث يبعـد أي احـتامل لتـدخل وميكن للباحث أيضا أن يفرض الضوابط عىل تجرب

 .عوامل أخرى أثناء إجرائه للتجربة

 كام يسمح املنهج التجريبي بتكرار التجربة يف ظل الظروف مام يساعد عىل تكرارها مـن -5

 .قبل الباحث نفسه أو باحثني آخرين للتأكد من صحة النتائج

تعامل الباحث مع عامل واحد  دقة النتائج التي ميكن التوصل إليها بتطبيق هذا املنهج، ف-6

وتثبيت العوامل األخرى يساعده يف اكتشاف العالقات السببية بـني املتغـريات بـرسعة 

 .)1(ودقة أكرث مام لو حدث التجريب يف ظل شـروط ال ميكن التحكم بها

 

                                           
 .53.مرجع سبق ذكره، ص: ربحي مصطفى عليان (1)
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 .رشوط البحث التجريبي الناجح: سادسا

 :ة التجربة نوجزها فيام ييللقد وضع العلامء عدة رشوط ال بد من توفرها إلنجاح عملي 

 يجب أن يكون الفرض أو الفروض التي يراد اختبارها تجريبيا واضحة ومحـددة يف ذهـن -1

 .الباحث

 . يجب أن يتوفر اإلجراء السليم لعملية التجريب أو لعملية االختبار التجريبي للفروض-2

الفاحـصة، كـام يجـب أن  يجب أن تتوفر للتجربة املالحظة الدقيقة املوضوعية اإليجابية -3

يتوفر للباحث التجريبي األدوات واألجهزة التي متكنه من املالحظة الدقيقة املـضبوطة 

فدقة النتـائج . ومن القياس الدقيق ألثر املتغري التجريبي ومن الصياغة الكمية للنتائج

 .االتجريبية تتوقف إىل حد كبري عىل دقة األدوات التي تجمع البيانات وتصاغ بواسطته

 يستطيع الباحث التجريبي الوصول إىل تعميامت تطبق عىل مدى أوسع من العينة التـي -4

أجرى عليها التجربة، والتأكد من صحة نتائجه ال بد له أو لغـريه مـن تكـرار التجربـة، 

 ).1(رمبا لعدة مرات
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 .تقييم عام للمنهج التجريبي: سابعا

ا مثاليا، خاليا من الصعوبات واألخطاء ليس املنهج التجريبي كام عرضناه سابقا منهج

فهو شأنه شأن كل املناهج يتميز بصعوبات، ومشاكل ال بد عىل الباحث من مراعاتها ولعـل 

أكرث األخطاء شيوعا، هو ميل الباحث لالعـتامد عـىل النتـائج التـي يحـصل عليهـا يف تجربـة 

لدقيقـة، وذلـك ألن وهناك مصدر آخر للخطـأ وهـو عـدم تـوفر األدوات واألجهـزة ا. واحدة

استخدام األجهزة غري الدقيقة يف التجربة يؤدي إىل بيانات ونتائج غري دقيقة وبالتـايل فـشل 

 .التجربة والدراسة نهائيا

أما بالنسبة للتجارب التي تتناول الناس، فهناك صعوبة من غري شك يف تحديد جميع 

ومن العسري اسـتبقاء األفـراد عمليـا هذا . املتغريات أو العوامل التي تؤثر عىل نتائج التجربة

فـإذا اسـتلزمت التجربـة مـثال ... تحت املراقبة واإلرشاف خالل املدة التـي تتطلبهـا التجربـة

استبقاء أحـد األشـخاص متيقظـا بـصفة مـستمرة ملـدة مثـاين وأربعـني سـاعة للتعـرف عـىل 

خص ولـو فـرتات فهناك احتامل غفلة هذا الـش... التغريات الفيسيولوجية التي قد تحدث له

 .قصرية من شأنها أن تفشل التجربة ذاتها وتجعل نتائجها مشكوكا فيها

 وهنــاك دامئــا خطــأ التحيــز ســواء يف القــائم بالبحــث أو يف األشــخاص 

ــك ألن هــؤالء األشــخاص ســينتبهون  ــا ذل ــة ذاته ــذين هــم موضــع التجرب  ال

 بـة، إن وبالتـايل سـيحاولون بـذل جهـد لنجـاح التجر. إىل دورهم يف التجربـة
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التجربة وهي مصطنعة بالرضورة سوف ال تكون قريبة من الظـروف الطبيعيـة وال تنـسحب 

 .عليها

وأخريا فهناك مخاطر استخدام عدد قليل مـن املفحوصـني يف التجربـة التـي تتنـاول  

 . جامعة معينة

كام أن هناك مخاطر تتعلق بالتجربة إذ أنـه عـىل الباحـث أن يكـرر التجربـة عـدة 

بل قبول النتائج التـي تـشري إليهـا، كـام يجـب عـىل األجهـزة واملـواد املـستخدمة يف مرات ق

التجربة أن تكون يف حالة جيدة ودقيقة، كـام يجـب العنايـة الكاملـة بالبحـث عـن جميـع 

وذلك بإخـضاع هـذه العوامـل للـتحكم واإلرشاف . العوامل التي قد تؤثر عىل نتائج الدراسة

 .)1(والرقابة املستمرة 

 :ورة مختصـرة ميكن إيجاز أهم املشاكل التي تعرتض املنهـج التجريبي فيام ييلوبص

 . الوقوع يف أخطاء أثناء الضبط وأثناء اختبار العينات-أ

 وجود متغـريات ال ميكـن معالجتهـا مثـل الحقـائق الذاتيـة للمفحوصـني ومنهـا -ب

 .املكانة االجتامعية، الدين واملعتقدات اإليديولوجية

فمـن املفـروض أن يعتمـد . تثبيـت سـائر العوامـل األخـرىمشكلة  -ج

  الباحث عىل تثبيت سـائر العوامـل القامئـة يف املوقـف التجريبـي

 

                                           
 .296-294ص.مرجع سبق ذكره، ص: أحمد بدر (1)



94 
 

واملحيطة به وذلك حتى يحصل فقط عـىل نتـائج تـأثري املتغـري التـابع دون أي 

 .تدخل من العوامل األخرى

 ذلك، خصوصا يف إال أنه ال ميكن تثبيت العوامل يف التجربة، أو يصعب تحقيق 

التجــارب يف امليــدان النفــيس والرتبــوي واالجتامعــي لزيــادة تعقيــد الظــواهر 

 .املدروسة

 . الصعوبة يف إيجاد مجموعات متكافئة-د

 صعوبة استخدام األسلوب التجريبي يف دراسة الظواهر اإلنـسانية حيـث يكـون -هـ

 )1(.للتجريب أخطاره ومحاذيره

 

جريبي يظل أفضل املناهج العلمية دقة، وأكرثها صدقا وعىل العموم فإن املنهج الت 

يف الوصول إىل نتائج موثـوق فيهـا والوصـول إىل تعمـيامت وقـوانني عامـة تتجـاوز فائـدتها 

 .حدود الظاهرة التي أجريت عليها التجربة
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 متهيد

إن املعرفة وإقامة الربهان، وتقرير املفاهيم تعتمد اعتامدا كبريا عىل املقارنة، حيـث 

لعبت دورا هاما بغض النظر عن أن اإلنسان أدرك ذلك بـوعي، أو مل يدركـه كـام هـو األمـر 

يميـايئ الـذي عـرف يف بالنسبة الكتشاف اإلنسان للهواء دون أن يعرف شيئا عـن تركيبـه الك

وقت الحق، فمقارنة اإلنسان للطبيعة واملجتمع جرت معا يف الوقت الـذي ظهـر فيـه، وقـد 

كانت املقارنة معروفة مند القدم ولكنها فقدت أهميتها يف القرون الوسطى، ومل تبعث مـن 

نـاهج،  وذلك باالرتباط مع تقدم العلـوم ومنهـا علـم امل19 -18جديد يف أوروبا إالّ يف القرن 

علام بأن البحث العلمي وعملية املعرفة هي من عمليات املقارنة، أي مقارنة تساعد البحث 

 .العلمي، وكثريا ما يقترص البحث عىل تبيان أوجه الشبه واالختالف بني الظواهر املدروسة

واملقارنة تستخدم من قبل الناس يف جميع أوجه نشاطهم، رغـم أن املقارنـة كمـنهج 

" أرسـطو"حديث النشأة، ولكنهـا قدميـة قـدم الفكـر اإلنـساين، فقـد اسـتخدمها قائم بذاته 

كوسيلة للحـوار يف املناقـشة قـصد قبـول أو رفـض القـضايا واألفكـار املطروحـة " أفالطون"و

للنقاش، كام تم استخدامها يف الدراسات املتعلقة باملواضيع العامة كمقارنة بلـد ببلـد آخـر، 

واضيع والقضايا الجزئيـة التـي تحتـاج إىل الدراسـة، والدقـة، كـام إضافة إىل استعاملها يف امل

 .أسهمت الدراسات املقارنة بالكشف عن أمناط التطور، واتجاهاته يف النظم االجتامعية
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كـام أكـد عليهـا لـيس العلـامء " األداة املـثىل يف علـم االجـتامع" فاملنهج املقارن هو

 .العلم أيضااملحدثني فقط، بل املؤسسني األوائل لهذا 

يقوم املنهج املقارن عىل أساس مقارنة الظاهرة االجتامعيـة يف وضـعني مختلفـني، أو 

يف عدة أوضاع مختلفة، كأن نقـارن عالقـة الفتـى بالفتـاة أثنـاء الخطوبـة يف مجتمـع غـريب 

كاملجتمع الفرنيس مثال، ومجتمع عريب إسالمي كـاملجتمع الجزائـري، أو كـأن نقـارن ظـاهرة 

 مجتمعني رشقيني كاملجتمع الجزائري والسعودي، وكأن نقارن املكانـة االجتامعيـة التدين يف

 .الخ...للمرأة يف الريف والحرض

فاملنهج املقارن يساعد الباحث عىل اكتشاف الخصائص الكلية للظـاهرة يف ماضـيها، 

 وحارضها، ومستقبلها، وذلك عن طريق املضاهاة وإبراز الـصفات املتـشابهة واملختلفـة بـني

 .ظاهرتني، أو مجتمعني، ومعرفة درجة تطور أو تقهقر الظاهرة عرب الزمن

 وعليه، فاملنهج املقارن هو عملية عقلية تتم بتحديـد أوجـه الـشبه واالخـتالف بـني 

حادثتني اجتامعيتني أو أكرث، نستطيع من خالله الحصول عـىل املعـارف التـي متيـز موضـوع 

 .ة والتصنيفالدراسة أو الحادثة يف مجال املقارن

إميـل "وميكن القول بأن سمة هامة امتـاز بهـا املـنهج املقـارن يـصفها 

 حيـث يـرى أننـا إذا كنـا " التجريـب غـري املبـارش"بأنها نـوع مـن " دول كايم

 يف العلوم الطبيعية نـستطيع أن نتأكـد مـن صـدق االرتباطـات الـسببية بـني 
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 يف مجـال العلـوم اإلنـسانية يـصعب الظواهر عن طريق التجربة، فإن هناك مجاالت كثـرية 

فيها إجراء تجارب مامثلة يف دقتها لتجارب العلوم الطبيعيـة، ومـن ثـم فـإن الطريقـة التـي 

 .أمامنا هي إجراء تجارب غري مبارشة وهي التي يتيحها املنهج املقارن

فالرتابط بـني العلـوم املختلفـة مـنهج تـدلل عليـه العلـوم التجريبيـة، وقيمـة هـذه 

ت ونظمها املعرفية هي منهجية الربط بني أكرث من فرع من فروعها يف نظام معـريف الدراسا

واحد، إذن املنهج املقارن هو منهج متعدد األدوات، يستخدم يف مجاالت الوصف، والتفسري، 

والتحليل، والتنبؤ، ولكن وفق حاجات الدراسة املقارنة، لكنه يف نفس الوقت ال ينفـصل عـن 

 .فةمناهج البحث املعرو

 : تعريف املنهج املقارن: أوال

تعني املقارنة لغة مقابلة األحداث بعضها ببعض لكشف ما بينها من وجوه شـبه أو عالقـة، 

 : أما اصطالحا فاملنهج املقارن هو مفهوم مركب من مصطلحني هام

  املنهج -

  واملقارنة-
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حـث عنـد فاملنهج هـو مجموعـة األطـر، واإلجـراءات، والخطـوات التـي يـضعها البا

 )1(دراسته للمشكلة الكتشاف الحقيقة 

أما املقارنة فتعني تلك العملية التي يتم من خاللها إبراز أو تحديد أوجه االخـتالف، 

 ) 2(.وأوجه اإلئتالف بني شيئني متامثلني أو أكرث

واملنهج املقارن بصفة عامة هو القيام بعملية التناظر أو التقابل بني األشياء والنظائر 

ري ابن خلدون، واملقارنة بني خاصيتها، وله مـستويات، املـستوى التـشكييل أو الخـارجي بتعب

كاألحجــام، واأللــوان، واملــسافات، واألعــداد، وهنــاك املــستوى الــداخيل أو الجــوهري وهــو 

املتعلق مبقارنة خواص الظواهر والعنارص الجوهرية فيها، مبعنى أن املقارنة تتنـاول البنيـات 

  )3(.نة للظاهرة، والتعمق وسرب جوهر الظواهر والتمعن فيهااألساسية املكو

 هذا وقد كان للمنهج املقارن الكثري من التعاريف للعديـد مـن العلـامء واملفكـرين 

تجريب غري مبارش يتم "الذي قال عن املنهج املقارن أنه " إميل دوركايم"تعريف : نذكر منها

 ".السببية بينهامن خالله الكشف عن وجود أو صدق االرتباطات 

 بالتجريـب الغـري مبـارش هنـا املقارنـة والتـي " إميل دوركـايم"ويقصد 

 يف رأيه املعوض األسايس والرئيـيس للتجريـب املبـارش، وهـو مـا مييـز البحـث

 

                                           
 الجامعـة،  البحث العلمي االجتامعـي بـني النظريـة واإلمربيقيـة، مؤسـسة شـباب:  غريب عبد السميع غريب-)1(

 . 115م، ص 2004اإلسكندرية 
تقنيات ومناهج البحث يف العلوم السياسية واالجتامعية، ديوان املطبوعـات  الجامعيـة، :  عبد النارص الجندي-) 2(

 .168الجزائر، ص 
منهجيـة البحـث يف العلـوم الــسياسية واالجتامعيـة، ديـوان املطبوعـات الجامعيـة،  الجزائــر، : صباح عـامر مـ- )3(

 .93، 92م، ص 2008
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ــوم  ــات والعل ــدان الطبيعي ــي يف مي ــث العلم ــسانية، والبح ــوم اإلن ــدان العل ــي يف مي  العلم

  )1(.التكنولوجية

هـو دراسـة ظـواهر : "فقـد عـرف املـنهج املقـارن قـائال" ت ميـلجون اسـتيوار"أما 

متشابهة، أو متناظرة يف مجتمعات مختلفة، أو هو التحليل املـنظم لالختالفـات يف موضـوع 

  )2(" أو أكرث عرب مجتمعني أو أكرث

إن املنهج املقارن الحقيقي يعني مقارنة نظامني سياسيني متامثلـني : "ويستطرد قائال

 ".ف، ولكنهام يختلفان يف عنرص واحد، حتى ميكن تتبع نتائج هذا االختالفيف كل الظرو

مثـال منـوذجي عـن دولتـني لهـام " ميـل"للربهنة عىل صحة هذا التعريف، يورد لنا 

نفس النظام القانوين، والخلفيـة الثقافيـة، والرتكيبـة الـسكانية، واملـوارد الطبيعيـة، ولكـنهام 

 )3(.لتخطيط يف دولة واحدة فقط دون األخرىيختلفان يف عنرص واحد هو وجود ا

املـنهج املقـارن بـاملعنى العـام هـو مقارنـة بـني بعـض " محمد عيل محمد"ويقصد 

املتغريات، كام له معنى خاص وهو عادة ما يقصد به دراسة توزيع الظـواهر االجتامعيـة يف 

بعض، أو مجتمعات مختلفة، أو أمناط محددة، أو حتـى مقارنـة مجتمعـات كليـة بعـضها بـ

مقارنة النظم االجتامعية الرئيـسية مـن حيـث اسـتمرارها، وتطورهـا، والتغيـري الـذي يطـرأ 

  )4(.عليها

                                           
 .169مرجع سابق،ص :  عبد النارص الجندي-)1(
 ، الجزائر )املفاهيم، املناهج، اإلقرتابات واألدوات( املنهجية يف التحليل السيايس:  محمد شلبي-) 2(
 . 70م، ص 1997 
 .169مرجع سابق، ص :  عبد النارص جندي-)3(
 مناهج وأدوات البحث العلمي يف العلوم االجتامعية، دار الهدى للطباعة والنرش :  رشيد زروايت-)4(

 .97 والتوزيع، الجزائر، ص 
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 :ويف األخري ميكن إيجاز تعريف املنهج املقارن بالقول

املنهج املقارن هو الوسيلة العلمية التـي يـستخدمها الباحـث االجتامعـي يف دراسـة 

املؤسسات االجتامعية دراسـة مقارنـة تتخـصص بدراسـة الظواهر والعمليات، والتفاعالت، و

أوجه الشبه واالختالف بـني الظـواهر واملؤسـسات يف مجتمعـات مختلفـة، وبيئـات متباينـة 

  )1(.جغرافيا، وإقليميا، ويف مجتمع واحد عرب فرتات زمنية مختلفة

 

 أهداف املنهج املقارن: ثانيا

حـث العلمـي يف العلـوم االجتامعيـة تنطوي املقارنة عىل أهميـة كبـرية يف مجـال الب

باعتبارها إحدى الطرق املستخدمة يف معالجة املوضوعات ذات الطـابع املقـارن، وميكـن أن 

 : نحرص أهمية املقارنة وأهدافها يف النقاط التالية

القيام بدراسة مقارنة عىل الظاهرة االجتامعية، أو النفسية، أو اإلنسانية والتي تتطلب  -

تطلب الوصف أو التجريب، أو أسلوب من األساليب البحثية األخرى مـن املقارنة وال ت

 .أجل الوصول إىل حل اإلشكال الذي أدى إىل وجود املشكل

جمع أكرب قدر ممكن من املـادة العلميـة نظريـة فقـط أو ميدانيـة فقـط، أو نظريـة  -

 ) 2(.وميدانية حول الظاهرة موضوع الدراسة

                                           
 .101م، ص 2005مناهج البحث االجتامعي، دار وائل للنرش، األردن، :  إحسان محمد الحسن-) 1(
 .102وايت، مرجع سابق، ص  رشيد زر-) 2(
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نحو اكتشاف املتغريات الجديدة يف الظـواهر التـي ال إن التحليل املقارن يكون طريقا  -

 .تظهر للعيان إال عن طريق التفسري املقارن

تساهم املقارنـة يف تـوفري درجـة عاليـة مـن العموميـة بواسـطة القـوانني التـي ميكـن  -

 .اكتشافها عن طريق املقارنة

ا مـع إن املقارنة طريق مناسب لبيان خـصائص األشـياء، ومتيزهـا عـن طريـق مقابلتهـ -

بعضها البعض، وبالتايل فهو منهج جيد للتحليل، والتفسري يف ميدان العلوم االجتامعية، 

 .خاصة بالنسبة للموضوعات املعقدة

إن التحليل املقارن يوظف أطروحات وآراء األفراد املبحوثني، أو املـسئولني الـذين هـم  -

  )1(.يف عالقة بالظاهرة موضوع البحث، وإجراء مقارنة بينها

دنا املقارنة باملعلومات عن اآلخر، وهي بهذا تعيننـا عـىل تقـويم ثقافتنـا الخاصـة، تزو -

فهي رحلة ثقافية وفكرية تزود صاحبها باملعـارف واملعلومـات عـن األمـم والـشعوب 

 .األخرى

كام متدنا املقارنة بالتجارب التي تجنبنا الوقوع يف األخطاء السابقة التـي وقعـت فيهـا  -

 .بل تفيدنا يف إعادة تجارب النجاح يف بلدان أخرىبلدان أخرى، وباملقا

                                           
 .94مرجع سابق، ص :  عامر مصباح-) 1(
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كذلك يستهدف املنهج املقارن البحث عن القواعد واالنتظامات، أي الـسعي للكـشف  -

عن القاعدة أو النظام الذي يتحكم يف مسار الظاهرة أو الظواهر املتشابهة، أي البحث 

 يف مواقـع أخـرى عن القواعد العامـة التـي ميكـن أن تـرسي عـىل الظـواهر املتـشابهة

  )1(.مختلفة

وكنتيجة لهذه األهداف، أصبحنا نرى تزايد الجهود العلمية يف مجال الدراسات املقارنـة مـن 

أجل زيادة القدرة عىل فهم الظواهر، وتفسريها، والكشف عن األسباب الكامنـة وراء أمنـاط 

 . الظواهر االجتامعية

 

 أوجه املقارنة وحاالتها: ثالثا

 ارنة  أوجه املق-أ 

هناك عدة أوجه أو أبعاد ميكن أن تأخذها املقارنـة، وميكـن االعـتامد عليهـا عنـد اسـتخدام 

املنهج املقارن، والتي هي مبثابة مقاييس لتوجيه البحث، وقد حـاول علـامء املنهجيـة حـرص 

وزمـالؤه يف " خليـل عمـرو"مثل هذه األوجه، ومن بني هـذه االقرتاحـات مـا طرحـه معنـى 

 : ةالنقاط التالي

  الوجه التاريخي-1

يقوم هذا املقياس عىل مقارنـة الظـاهرة االجتامعيـة يف عـدة مراحـل زمنيـة 

 متعاقبة، وتحديد التطورات التي طرأت عليها بفعـل الـزمن، والخـواص التـي 

 

                                           
 .83، 82مرجع سابق، ص :  محمد شلبي-)1(
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يف املجتمع الجزائري خـالل ) زواج األقارب(مل تتأثر بفعل الزمن، مثل دراسة الزواج الداخيل 

 .ة الخمسة املاضيةالعقود الزمني

 

 الوجه املكاين  – 2

يتم يف هذا البعد من املقارنة مقارنة الظاهرة االجتامعية يف مكان معني بنظريتهـا يف مكـان  

آخر، وتحديد أوجه االتفاق، واالخـتالف، مثـل دراسـة ظـاهرة التـرسب املـدريس يف منـاطق 

و تقيـيم نتـائج الباكالوريـا يف ، أ)الشامل والجنوب والرشق والغـرب(القطر الجزائري األربع 

مناطق مختلفة من القطر، وتحديد أوجه االختالف واالتفاق بـني املنـاطق مـن حيـث تـأثري 

 . املنطقة عىل الظاهرة، كطبيعة املناخ، وكثافة السكان، ووجود البحر، والهضاب العليا

 

   الوجه الزماين املكاين-3

ان والزمـان يف نفـس الوقـت، يقوم هذا البعد من املقارنـة عـىل عـاميل املكـ

مبعنى مقارنة الظاهرة االجتامعية يف مكان ما، وزمان معـني مـع تواجـدها يف 

أمكنة أخرى، وأزمنة متباينة، مثل مقارنة وظيفة الشعر االجتامعي يف الوقت 

ــة  ــم مقارن ــايس، ث ــع العــرص الجــاهيل، والعب ــريب م ــع الع ــراهن يف املجتم  ال
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 الـشعر االجتامعـي يف فرنـسا يف الوقـت الـراهن، ويف أملانيـا يف هذا النتاج األديب مع وظيفة

  )1(.بداية هذا القرن، ويف اليونان بعد منتصف هذا القرن

 

  حاالت املقارنة -ب 

 ميكن حرص حاالت املقارنة يف أربع أنواع هي 

التـي طبقهـا " مـارك ابراهمـوس"ـ مقارنة متغري واحد يف مجتمعات متشابهة، كدراسة  1

نية وثالثني مجتمعا متثل مرحلة ما قبل التصنيع، وفيه صنف الباحـث مـضمون عىل مثا

البنـاء االجتامعـي، البنـاء الـسيايس، البنـاء الـسكاين، (املقارنة يف ست وحدات مرتابطـة 

 ). النمو االقتصادي واالجتامعي، النسق القرايب، االضطهاد الخارجي

للتطـور " مـارفن أولـسن" ة ـ مقارنـة عـدة متغـريات يف مجتمعـات متـشابهة كدراسـ 2

 بلدا أميـا، وفيهـا صـنف متغـري التطـور الـسيايس يف خمـس وحـدات 115السيايس يف 

الوظيفة االدارية، الوظيفة القانونية، التنظيم الحـزيب، الـسلطان والـسلطة، تـأثري :(هي

 ).املواطنني

ناعي، ـ عالقة عدة متغريات يف مجتمع واحد عالقتها بالدخل القومي يف املجتمـع الـص 3

حـرضية، ( أو دراسة عالقة معدل اإلنجاب بالطبقـة االجتامعيـة واملنطقـة الجغرافيـة 

 . يف املجتمع الصناعي) ريفية

                                           
 .96، 95مرجع سابق، ص :  عامر مصباح-) 1(
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ـ عالقة عدة متغريات يف مجتمعات متباينـة، مثـل دراسـة عالقـة التنميـة االجتامعيـة  4

 .بالدخل القومي يف مجتمع صناعي، ومقارنة تلك العالقة مبجتمع زراعي

ن األخريان يعتربان من أعقد أنـواع املقارنـة ألنهـام يحتاجـان إىل جهـد كبـري، وثقافـة واملثاال

عميقة، فضال عن معلومات وبيانـات إحـصائية دقيقـة قـد ال تـوفر بـنفس الدقـة يف بعـض 

املجاالت، لكنه مع ذلـك تعطـي املقارنـة قـوة، وفاعليـة تـسمح بتوسـيع مـساحة التحليـل، 

  )1(. تعميامت ميكن اعتامدهاواالستنتاج من أجل الوصول إىل

 

 توظيف املنهج املقارن: رابعا

 : الطالب أو الباحث عند توظيفه للمنهج املقارن يجب عليه إتباع ما ييل

 . ـ يربز سبب اختيار املنهج املقارن منهجا لبحثه دون غريه من املناهج1

 جوانبـه النظريـة، ـ يربز بأن املنهج املقـارن هـو املعتمـد يف البحـث، وبـه يـتم البحـث يف2

وامليدانية، وإذا كان البحث نظريا فقط، فيفرس بأن املنهج املقارن يتم البحث به يف محـاور 

 .البحث النظرية، مبتدءا بالفصل األول إىل الفصل األخري يف البحث

 :ـ يرتكز املنهج املقارن عىل ما ييل3

 ؟...ماذا يقارن * 

                                           
 منهجية البحث يف علم االجتامع، اإلشكالية التقنيات املقاربات، دار الكتب، منطقة :  عبد الغني عامد-) 1(

 .97، 96م، ص 2000 برئ الحسن، 
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 ؟...ملاذا يقارن* 

 ؟...كيف يقارن* 

 :كون تبيان ذلك كام ييلوي

 .أـ يحدد املحاور التي تقتيض املقارنة

 .ب ـ يعلل سبب املقارنة

 :ج ـ تكون املقارنة يف

 أوجه الشبه بني محورين، أو عاملني، أو ظاهرتني، أو ظرفني . 

 يعلل ملاذا أوجه الشبه . 

 أوجه االختالف بني محورين، أو عاملني، أو ظاهرتني، أو ظرفني. 

  أوجه االختالفيعلل ملاذا. 

 يوضح كيف كانت أوجه االختالف. 

  ويف ظل أي ظروف يسود الشبه )أوجه الشبه أو أوجه االختالف( يبني يف كال الحالتني ،

 .أو االختالف

 ربط عالقة املقارنة بني جميع محاور البحث. 

  يتبع الباحث أسلوب التحليل يف املقارنة مع االسـتعانة بالتحليـل الكمـي كلـام تطلـب

  )1(.مر ذلكاأل

 

                                           
 .106مرجع سابق، ص :  رشيد زروايت-) 1(



108 
 

 خطوات املنهج املقارن : خامسا

املنهج املقارن كغريه من املناهج يف العلوم االجتامعية، يتضمن مجموعة من الخطوات التي 

هي مبثابة املعايري املنهجية التي يلتزم بها الباحث أو الطالـب عنـد قيامـه باملقارنـة بـشكل 

 . يؤدي إىل امتالك بحثه صفة املقارنة

لكثري من الباحثني يف حقل املنهجية عن هـذه الخطـوات، بحيـث ميكـن حـرص وقد تحدث ا

 : مجمل ما قالوه حول هذه النقطة يف مجموعة من النقاط هي كام ييل

 وجود الظاهرة، والشعور بأن الظاهرة تشكل مشكال يجب دراسـته وإيجـاد :الخطوة األوىل

 .الحلول له

احـث تواجـد الظـاهرة، واسـتمرار املـشكل، كـام  املالحظة، وفيها يالحظ الب:الخطوة الثانية

  )1(.يالحظ التأثريات السلبية الناجمة عن املشكل، كام يالحظ أبعاد املشكل وخطورته

 تحديد إشكالية املوضوع املقارن بدقة، وتفصيلها إىل األسـئلة الجزئيـة التـي :الخطوة الثالثة

  )2(.تعكس بدورها أبعاد الدراسة

ّغ مـشكلته صـياغة واضـحة، ودقيقـة إذا أراد ملجهوداتـه أن تكلـل وينبغي للباحث أن يصو

 . بالنجاح، ذلك أن صياغة املشكلة من أخطر الخطوات وأصعبها

                                           
 .101نفس املرجع السابق، ص :  رشيد زروايت-) 1(
 .94مرجع سابق، ص :  عامر مصباح-)2(



109 
 

وترتبط باملشكلة البحثية مشكلة وحدة التحليل التي يتخذها الباحـث كعنـرص أسـاس 

لعـام، أو الثقافـة فالوحدة قد تكون دولة، أو الـسلوك االنتخـايب، أو اتجـاه الـرأي ا. للمقارنة

 .مبفهومها الشاسع

 بناء عىل تساؤالت البحث، البد مـن صـياغة الفـروض بـشكل تكـون قابلـة :الخطوة الرابعة

 .للتحقق العلمي عرب املنهج املقارن

وهذه الفروض هي عبارة عن جمل توكيدية، تقريرية، تتضمن عالقة افرتاضية بني متغـريين 

  )1(.ة بني التعليم واملشاركة السياسيةأو أكرث، مثل االفرتاض بوجود عالق

وبشكل عام صياغة الفروض هي خطوة يحدد من خاللها الباحث أبعاد املـشكلة، وأسـبابها، 

 . وزواياها، والتصورات التي ميكن من خاللها دراستها وفهمها

 تحديد املفاهيم والتعريفات اإلجرائية، واملفاهيم هي تلك األلفـاظ التـي :الخطوة الخامسة

نعرب بها عن الظواهر التي تتقاسمها الخصائص املشرتكة، وتحديد املفهـوم ينبغـي أن يـسبق 

املتغـريات "جمع البيانات الكمية، كام أنـه يقـود الباحـث يف اختيـار الوسـائل األمربيقيـة، و

 ". جوفاين سارتوري"كام يقول " الجديدة تشتق من املفاهيم الجديدة

                                           
 . 77، 76مرجع سابق، ص :  محمد شلبي-) 1(
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 مرجعية لتجميع الظواهر املتباينـة جغرافيـا أو لغويـا، واملفاهيم رضورية كنقاط انطالق

ميكننا مـن مقارنـة رئـيس الـوزراء الربيطـاين، واملستـشار األملـاين، ) رئيس الوزراء(_كمفهوم 

 . ورئيس الوزراء اإليطايل

كام يفيد تحديد املفهوم يف تجنب التزييف يف املـسميات، فـالكثري مـن الـدول تطلـق عـىل 

ي ليــست كــذلك، وبــدون مفــاهيم فإننــا نــضطر إىل جمــع بيانــات نفــسها دميقراطيــة وهــ

 .لربط بلد بآخر ومعلومات عن البلدان، ولكن دون أن منتلك قاعدة مفاهيمية

وتعتـرب املفـاهيم أهـم مـن " جـورج تومبـسون"فالعلوم تعتمد عىل مفاهيمهـا كـام يقـول 

ة بـني املفهـوم وغـرض النظريات التي ال ميكن أن تـصاغ إالّ يف مفـاهيم، مـا أن هنـاك عالقـ

 .البحث

واملفاهيم هي الدليل الذي يسرتشد به الباحث يف عملية املقارنة، حتى ال يتيه ويظل جهده 

عبارة عن تجميع وتصنيف لوقائع متـشابهة بـدون رابـط بينهـا، وال سـياق ينظمهـا، وعليـه 

فبــدون تجريــد وبنــاء ذهنــي ال ميكــن أن يكــون هنــاك قاســم مــشرتك يــنظم العديــد مــن 

 . املوضوعات الخاضعة للمقارنة

جمع البيانات واملعلومات النظريـة وامليدانيـة عـن الظـاهرة، وتعـد البيانـات : الخطوة السادسة

رضورية للمقارنة، والختيار الفروض التي متت صياغتها، فهي الوسيلة التي نستوضح بها خصائص 

بيانـات واملعلومـات صـيغة الوحدة التـي نـسعى إىل مقارنتهـا، وميكـن أن تأخـذ وسـيلة جمـع ال

 املالحظة، أو أسلوب االستبيان، أو املقابلة، أو املالحظة باملشاركة، أو الوثائق والسجالت اإلداريـة، 
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 . أو التقارير، أو اإلحصاءات الرسمية، أو االختبارات، واملقاييس، واملصادر، واملراجع

ي مجموعـة وسـائل الستيـضاح وموضوع املقارنة وحده الذي يتحكم يف الوسيلة، أو يـستدع

 )1(.اإلبهام، وإزالة الغموض، وسرب أغوار األشياء

ومهام كانت الوسيلة املـستخدمة يف جمـع البيانـات واملعلومـات، فإنـه ينبغـي للباحـث أن 

يكون ملام باملجتمع الذي يجمع البيانات الخاصة باملقارنة عنه، إذ تعد معرفة لغـة شـعب، 

، ورموزه املختلفة، ومعـايريه رضوريـة لـصياغة املـداخل النظريـة وثقافته، وعاداته، وتاريخه

التي تتوىل االقـرتاب منـه ودراسـته، ألن املعرفـة الجيـدة بـاآلخر تـورث الثقـة بـني الباحـث 

  )2(.واملبحوثني

تنظـيم وترتيـب وتـصنيف املـادة العلميـة النظريـة، وامليدانيـة التـي تـم : الخطوة السابعة

 .ور تسمح للمقارنة بينهاالحصول عليها، ووضع محا

، وفيها يقـارن الباحـث يف أوجـه االخـتالف، كـام )املقارنة( الرشح والتفسري :الخطوة الثامنة

يقارب بني أوجه االتفاق، وهل االختالف اختالفا كليا أو هو جزئيا؟ وهل االتفاق كليا أو هـو 

 نظريـة، وإحـصائية، جزئيا؟ مع التحليل والتفسري والتعليل والرتكيب، ويصحب ذلـك دالالت

  )3(.مع ذكر بعض النامذج املفرسة لذلك

أي أن الباحــث يف هــذه الخطــوة يعمــل عــىل التفريــق بــني أوجــه التــشابه 

 واالخــتالف األساســية بــشكل يوضــح لــه الوحــدات النظريــة الجوهريــة عــن

 

                                           
 .78، 77مرجع سابق، ص :  محمد شلبي-)1(
 .81نفس املرجع، ص ) 2(
 .101مرجع سابق، ص : رشيد زروايت) 3(
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صل يف  الثانوية، ثم يقوم بتفسري وتحليل خواص التشابه واالخـتالف الرئيـسية والثانويـة، ليـ

 .األخري إىل مستوى اإليضاح والتجريد النظري

 صياغة النتائج العلمية، وتحديدها يف نقـاط بدقـة، والتحقـق مـن صـدق :الخطوة التاسعة

  )1(.الفرضيات املطروحة من عدمه مبا يجيب عن تساؤالت البحث

لتنبـؤ وكخطوة أخرية يصل الباحث إىل إمكانيـة تعمـيم النتـائج املحـصل عليهـا، وإمكانيـة ا

 .املستقبيل بحدوث الظواهر

 

  استخدامات املنهج املقارن يف العلوم االجتامعية: سادسا

   يف علم االجتامع– 1

يصلح املنهج املقارن للتطبيق عىل كافة العلوم االجتامعية، فالبحث السوسيولوجي بطبيعته 

االجـتامع املؤسـسون يقبل املقارنات، بل تعترب املقارنة من أهم األسس التي اعتمدها علامء 

وغريه من " دور كايم"يف بحوثهم االجتامعية األوىل، ويف وضع أسس علم االجتامع، فقد رأى 

حيث مـزج بـني " األداة الفضىل لبحوث علم االجتامع"علامء االجتامع أن املنهج املقارن هو 

  )2(.املنهج التاريخي واملنهج املقارن يف دراساته املختلفة

خ يهتم بـالحوادث املاضـية مـن حيـث هـي حـوادث خاصـة، وإذا كان التاري

 ويبحث عن أسبابها يف حدود معينة من الزمان واملكان، فـإن علـم االجـتامع

 

                                           
 . 95عامر مصباح، مرجع سابق، ص ) 1(
املنهج العلمي وتطبيقاته يف العلـوم االجتامعيـة، الطبعـة األوىل، عـامن، دار الـرشوق للنـرش :  إبراهيم األبرش-) 2(

 .177م، ص 2009والتوزيع، 
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 يتجاوز الحدود املكانية والزمنية، ويطلب العالقات العامة الثابتة بني الحوادث التي تقع يف 

يف وحـدة ) أي القوانني( امة الثابتةاملجتمعات عرب الزمان واملكان، وتتمثل هذه العالقات الع

العادات، واملعتقدات لدى مختلف األمم املتباعدة يف الزمان، واملكـان عنـد وحـدة الـرشوط 

االجتامعية، بحيث ميكننا أن نقول أن الرشوط االجتامعية املتامثلة تحدث ظواهر اجتامعيـة 

، يـستعني العـامل )ئـة بـرشيةأي املؤسسات، واألخالق، واملعتقدات التي تظهر يف ف( متامثلة 

االجتامعــي يف تحقيــق الفــروض بالتــاريخ املقــارن، فيتنــاول املجتمعــات يف أمكنــة وأزمنــة 

مختلفة، فيالحظ كيف أن الظاهرة املعينة تتغري تبعا لتغري ظاهرة أخرى معينة، ومـن هنـا، 

لخطـوط فمنهج علم االجتامع هو مـنهج مقارنـة بالدرجـة األوىل، يعتمـد عـىل اإلحـصاء، وا

" دوركـايم"البيانية لتأخذ شـكال رياضـيا، ونأخـذ مثـال ذلـك ظـاهرة االنتحـار الـذي درسـه 

للكشف عن العالقة الثابتة بني النسبة للمنتحرين والحالة املدنيـة، والـدين، ومنـط العـيش، 

فتبني له أن االنتحار بني املتزوجني وهو عند املتـزوجني الـذين ال أوالد لهـم أرفـع منـه عنـد 

الخ، فاستخلص ...زوجني الذين لهم أوالدا، وأن الربوتستانيني ينتحرون أكرث من الكاثولكينياملت

أن االنتحار يتناسب عكسا مع درجـة " من هذه املعطيات اإلحصائية قانونا اجتامعيا مؤداه 

 ." االندماج يف املجتمع الديني، واملجتمع العائيل، واملجتمع السيايس

 

 



114 
 

   يف العلوم السياسية– 2

لقد ساعد املنهج املقارن بشكل كبري يف تطور علـم الـسياسة، فقـد اسـتخدمته العديـد مـن 

الدول ومن أهمها اليونان مـن أجـل املقارنـة بـني األنظمـة الـسياسية ملـدنها، وذلـك لتبنـي 

تمـد يف  دستورا مـن دسـاتري هـذه املـدن، واع158مبقارنة " أرسطو"األنظمة املثىل، فقد قام 

 .ذلك عىل مبدأ الرضورة القائم عىل أساس أن لكل دولة خصوصياتها

الذي صنف األنظمة إىل جمهورية ملكية، دستورية، واستبدادية، وأكد " مونتسكيو"كام نجد 

ــتم داخــل النظــام،  ــي ت ــة، الت ــصنيفه يقــوم عــىل أســاس املامرســة الفعلي ــه أن ت يف مقارنت

يها العدالة والقانون، وتصان فيها الحريـات الخاصـة، فالجمهورية يف نظره هي التي تسود ف

 . والعامة

 :  أصناف من الدول وهي3فقد ميز يف مقارنته بني " ميكيافييل"أما 

 .الدولة التي يحكمها ملك واحد -

 .الدولة األرستقراطية وتحكمها أقلية النبالء -

 .الدولة الدميقراطية وهي التي ترجع فيها السيادة للشعب -

  لوم القانونية يف الع– 3

 بتأسـيس جمعيـة التـرشيع املقـارن 19لقد عرف القانون املقارن تطورا معتربا خالل القـرن 

م، حيث تهتم دراسة القانون املقارن مبقارنة قوانني بلدان مختلفة ألجـل 1869بباريس سنة 

وع معرفة أوجه الشبه، وأوجه االختالف بني هاته القوانني، كام يعمل عىل تفسري مختلف فر

 .القانون
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املنهج املقارن لدراسة املبدأ الذي تقوم عليه مامرسة الـسلطة يف " ماكس فيرب"فقد استعمل 

 : املجتمع، وقد قارن وميز بني ثالثة أنواع من السلطات وهي

والتي ميارسها أشخاص تكون لهم قدرات ذهنية، وشخصية كبـرية : السلطة الكاريزماتية 5

 . وخارقة يخضع لها املحكومني

وهـي الـسلطة التـي تـستند يف أحكامهـا عـىل العـادات والتقاليـد، : السلطة التنفيذيـة 6

 . واألعراف السائدة يف بلد معني

وهي السلطة التي يستمد فيها الحاكم رشعيتـه مـن القـانون، وهـي : السلطة القانونية 7

 . السلطة التي تعمل بها املجتمعات املتقدمة

 

 املناهج األخرى عالقة املنهج املقارن ببعض : سابعا

 :  منهج دراسة الحالة– 1

تركز غالبية البحوث امليدانية وخصوصا يف دراسة التنظيامت عىل منهج دراسـة الحالـة، مـن 

منطلق أن التنظيامت تضم آالف األشخاص، األمر الـذي يجعـل دراسـتها كلهـا يشء متعـذر، 

ىل تفـضيل دراسـة الحالـة فتدرس حالة أو حالتني، وتعمم النتائج، لكن النقـد الـذي يوجـه إ

 .تكون مفيدة يف حالة ما إذا كان محور االهتامم هو معرفة الخصائص السلوكية لألفراد

ــن  ــيس م ــيم، فل ــة للتنظ ــصائص البنائي ــىل الخ ــرف ع ــا أن نتع ــا إذا أردن  أم

 الــرضوري أن نقــيض وقتــا طــويال، ونبــذل جهــدا كبــريا يف مــسح عــدد كبــري 
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 بظـروف تنظـيامت -محـل البحـث–ظـروف هـذا التنظـيم من األعضاء، بل نكتفي مبقارنة 

أخرى من خالل التحليل النظري الدقيق للرتاث، أو يركز التحليل عىل املقارنات الداخلية بني 

مختلف وحدات التنظيم، وهذا اإلجراء األخري يجعل الباحـث مـضطرا للرتكيـز عـىل املبـادئ 

 . التي تحكم تطور التنظيامت، وقيامها بوظائفها

 

  : املنهج التجريبي– 2

يرى العديد من الباحثني االجتامعيـني املحبـذين لتطبيـق قواعـد املـنهج العلمـي يف دراسـة 

املجتمع، ويف إطار ردهم عىل املعارضني القائلني أن صعوبة التجريب يف العلـوم االجتامعيـة 

يع الباحـث يقلل من علميتها، يرون أن املنهج املقارن يف البحث االجتامعي من خالله يستط

استبصار أوجه التحول والتطور التي تطـرأ عـىل الظـاهرة، ومـا هـي املـؤثرات التـي تعطـي 

للظاهرة طابعا محددا يف ظروف محددة، كام ميكن عن طريق املقارنـة اسـتخالص القـوانني 

التي تتحكم يف بعض الظواهر االجتامعية، بل يتداخل املنهج التجريبي مـع املـنهج املقـارن، 

عندما يستعمل املنهج التجريبي مطبقا طريقة املجموعات املناوبـة مـثال، فإنـه يف فالباحث 

نفس الوقت يجري مقارنة ألنه يقارن بني نتائج التجربة، ما قبل إدخال العامـل املتغـري ومـا 

بعده، وما قبل استعامل املجموعة املناوبة، وما بعدها، فالتجريب يتضمن يف داخلـه عنـرص 

 .املقارنة
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  :نهج التاريخي امل– 3

كام سبق الذكر فاملقارنة إما أن تكون بني ظواهر أو مجموعـات معـارصة وأخـرى ماضـوية، 

وعليه فأن املنهج املقارن يعتمد التاريخ أحيانا، ومن جهة أخرى فإن التاريخ ال يكون منهجا 

ملجرد تكديسه ملجريات األحـداث، بـل ألن الباحـث يلجـأ إىل توظيـف التـاريخ السـتخالص 

قوانني عامة حول ظاهرة ما من خالل مقارنة أشكال هذه الظاهرة عرب التـاريخ، وهنـا ظهـر 

خـري مـن جمـع بـني مـا بـني التـاريخ واملـنهج " دور كايم"ما يسمى بالتاريخ املقارن، ويعد 

املقارن، حيث يرى أن معرفة مؤسسة ما ال يتم إال بتتبع تطورها عرب التاريخ، وإجراء مقارنة 

املؤسسة املبحوث فيها نشأت تبعا قطعة قطعة، فـاألجزاء : "تطورها، حيث يقولبني مراحل 

التي تؤلفها ولدت بعضها بعد بعض، ثم أضيفت رسيعة أو بطيئة بعضها إىل بعض، فيكفـي 

إذن أن تالحق سري تكوينها يف الزمن أي يف التاريخ، ليك نتبني العنارص املختلفة التي ترتكـب 

 ".عها متفرقةمنها، والتي كانت من طب

–أن التـاريخ املقـارن يف علـم االجـتامع معـادال للمـنهج االختيـاري " أرمان كوفيليـه"ويرى 

أنه ليس لدينا سوى طريقة واحدة لنبني وجود " دور كايم" وهو يستند عىل قول -التجريبي

 وهذه الطريقة يف نظره هي عمل مقارنة بـني -كالعالقة السببية–عالقة منطقية بني حدثني 

 لحالتني اللتني يكـون فـيهام هـذين الحـادثني إمـا حـارضين كالهـام، وإمـا غـائبني كالهـام،ا
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 ثم البحث عام إذا كانت التقلبات التي تطرأ عليهام يف هذه الظـروف املختلفـة تـدل عـىل 

 .تعلق أحدهام باآلخر

 املـنهج ينبغي أال نخلط بـني املـنهج املقـارن واملـنهج التـاريخي، إذ أن الفكـرة األساسـية يف

التاريخي هي التطور وتتبعه وتعقبه عىل مر الزمان، بينام الفكرة األساسية يف املنهج املقارن 

هي مقارنة الظاهرة يف وضعني اجتامعيني مختلفني، وما دام األساس يف املنهج التاريخي هـو 

تطـور التطور، فهذا يقتيض أن تكون الظاهرة املدروسة يف مجتمع واحد ليتسنى تتبع هذا ال

أما يف املنهج املقارن فتكون الظاهرة يف مجتمعـني مختلفـني، أو يف وضـعني . فرتة بعد أخرى

اجتامعيني مختلفني، ويف املنهج التـاريخي يرجـع الباحـث بالظـاهرة إىل الـوراء لـريى كيـف 

نشأت، ثم تطورت، ويف املنهج املقارن يقارن الباحث ظاهرة موجودة يف الوقـت الحـارض يف 

مختلفني دون الحاجة إىل أن يعود بها إىل املايض، وقد يوضح املثـال التـايل الفـرق مجتمعني 

بني املنهجني، لنفرض أننا ندرس ظاهرة معاملة الصغار للكبار يف املجتمـع الجزائـري، فطبقـا 

للمنهج التاريخي، فإننا نعود إىل املجتمع الجزائري يف عهوده املختلفة قبـل اإلسـالم وبعـده، 

االحتالل املختلفة، وأخريا العهد الحديث، وننظر كيف كانت هذه الظاهرة يف كل وإىل عهود 

عهد، وما مدى التطور الـذي لحقهـا يف العهـد الـذي يليـه، وهـل هـذا التطـور بالزيـادة أم 

 ؟ ...بالنقص

ولكن إذا درسنا الظاهرة نفسها طبقا للمنهج املقارن، فإن املقارنة قـد تكـون 

  حـرضية يف الوقـت الحـارض مـثال، ثـم نـستنتج بني جامعـة ريفيـة وجامعـة
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أن الظاهرة تعقدت كثريا، ولكن ال يهمنا كيف تـم هـذا التعّقـد، وال يف أي عهـد مـن " مثال"

ّالعهود التي مر بها املجتمع الليبي قد تم هذا التعقد، وهل حدث هذا التعقد دفعة واحدة 

 ؟...أم تم بالتدريج

 عـىل اكتـشاف الخـصائص الكليـة للظـاهرة يف ماضـيها، إن املنهج املقـارن يـساعد الباحـث

وحارضها، ومستقبلها، وذلك عن طريق املضاهاة، وإبراز الصفات املتشابهة، واملختلفـة بـني 

 . ظاهرتني،أو مجتمعني، ومعرفة درجة تطور أو تقهقر الظاهرة

 

 مجاالت تطبيق املنهج املقارن : ثامنا

ة كثريا ما تلجأ إىل املقارنة سواء بطريقـة مبـارشة، أو كام سبق الذكر، فإن البحوث االجتامعي

طريقة غري مبارشة، حيث تنوب املقارنة محل التجريب يف كثري مـن الحـاالت، ولكـن هنـاك 

 : مجاالت أكرث من غريها تكيفا مع مقتضيات املنهج املقارن، وأهم هذه املجاالت هي

 

  دراسة النظم االجتامعية يف أبعادها املختلفة–أ 

يعترب هذا املجال من أهم مجاالت تطبيق املنهج املقارن، بحيث يقوم الباحـث مبقارنـة نظـامني  

 مع بعضهام البعض للتعرف عىل أوجه االختالف والتشابه بينها، صحيح أنـه - أو أكرث–اجتامعيني 

 ال يوجــد نظــام اجتامعــي متطــابق مــع آخــر حيــث لكــل مجتمــع خــصوصياته، إال أن هــذا ال
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وجود عنارص مشرتكة نابعة من الطبيعة البرشية، وخاضعة لسنة التطور، والتعرف  مينع من 

عىل هذه القوانني، أو العوامل املشرتكة هي التي تسمح بعزل العوامل الـشاذة أو الداخليـة 

والتي تعطي للظواهر االجتامعية يف مجتمع ما خصوصياتها، األمر الذي يساعد عىل التعامل 

حجيمهـا، و الحـد منهـا إن كانـت سـلبية، أو دراسـتها واسـتيعابها، مع هذه الخصوصيات لت

 . ومحاولة تعميمها إن كانت إيجابية

ودراسة النظم االجتامعية املحلية قد تكون دراسة ألنظمـة القرابـة، أو املعتقـدات الدينيـة، 

ت والعادات، ومن أمثلة ذلك الدراسات املقارنة التي أجراهـا علـامء األناسـة غـىل املجتمعـا

التقليديــة، ســواء مــن خــالل مقارنتهــا مــع بعــضها الــبعض، أو مقارنتهــا بــنظم املجتمعــات 

 Prithechard"" إيفـانز برتـشارد"املعارصة، ويذكر يف هذا السياق الدراسات التي قـام بهـا 

Evans " حول أنساق القرابة يف املجتمعات البدائية. 

   دراسة األنظمة االجتامعية الشمولية–ب 

وع من الدراسة قد يأخذ طابع مقارنة مجتمعات كلية معارصة مع بعـضها الـبعض، وهذا الن

كمقارنة مجتمع اشرتايك مبجتمـع رأسـاميل، أو مجتمـع تـسلطي مـع مجتمـع دميقراطـي، أو 

تأخذ طابع مقارنة مجتمعات يف مستويات حضارية متباينـة، كمقارنـة املجتمعـات البدويـة 

  - خلدون كام سرنى منوذج ابن–مع املجتمعات املتحرضة 
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   دراسة الثقافة والسلوك–ج 

هذا النوع من الدراسات يهتم بالبحث عـن أوجـه التـشابه، وأوجـه االخـتالف بـني األمنـاط 

الثقافية يف مجتمعات متغايرة، وانعكاس ذلك عىل سلوك األفراد، حيـث اكتـشف العالمـات 

 تساعد عـىل بلـورة شخـصية من خالل مقارنة ثقافات مع بعضها البعض، أن بعض الثقافات

مستقلة وقيادية لدى أفراد املجتمع، وبعضها اآلخر يخلـق شخـصية خـضوعية، استـسالمية، 

أن للثقافـة النـصيب األكـرب يف تكـوين " Ralf Lintonرالـف لنتـون "ويف هذا السياق يـرى 

ب الشخصية، وأن فهم شخصية الفرد ال يكون باالقتصار عىل الدراسات السيكولوجية، بل يج

 .االهتامم باملحيط الثقايف كمحدد لتكوين الشخصية

ــاين   ومــن الدراســات الحديثــة يف هــذا املجــال تلــك التــي اهتمــت مبقارنــة املجتمــع الياب

باملجتمعات األخرى، وخصوصا املجتمع العريب، وكيف أن اليابان استطاعت يف وقـت قيـايس 

ملجتمـع العـريب يـراوح مكانـه، وكـان أن تصبح من الدول األكرث تحرضا يف العامل، بينام بقي ا

الجواب أن الثقافة التي تسود يف املجتمع الياباين تخلق أفـرادا يحبـون العمـل، ويقدسـونه، 

 . ويحرتمون الوقت والنظام

 مــن املعلــوم أن املهتمــني بــالتنظيامت يهــدفون بالدرجــة األوىل إىل التوصــل

 واعهــا، وتبــاين للتنظــيامت مبختلــف أن- إىل الخــصائص العامــة املميــزة 

ــخ- أهــدافها ــات ضــغط ال ــات، جامع ــية، جمعي ــات، أحــزاب سياس  ، ... نقاب
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 عمل هذه التنظيامت ال يستقيم مبجرد دراسـة بوجودوالتعرف عىل اآلليات واألسس الثابتة 

حالة تنظيم واحد، وتعميم نتـائج الدراسـة عـىل بقيـة التنظـيامت، بـل يستحـسن دراسـتها 

 .دراسة مقارنة

هتم الدراسة املقارنة للتنظيامت بوضع فروض ومحاولة اختبارها من خـالل عـدة ومن هنا ت

 وغالبـا مـا تنـصب هـذه الفـروض - الجامعات األصـولية–مناذج للتنظيم محل البحث، مثال 

 : حول واحد من املجاالت الثالثة اآلتية

 ــرد ــث : الف ــاة التنظــيم، ومتاســكه، حي ــة يف حي ــى دور الشخــصيات القيادي ــة مبعن غلب

لتنظيامت يف دول العامل الثالث يتمركز حول زعيم حزب أو تنظيم، بل قد ينفرط عقـد ا

 . التنظيم إذا مات الزعيم أو تخىل عن الحزب

 أي تحليــل شــبكة العالقــات االجتامعيــة داخــل التنظــيم، :بنــاء العالقــات بــني األفــراد 

 .وخصائص بناء الجامعة

 ذاتهــا، مــن حيــث برنامجهــا،  يهــتم بخــصائص وســامت التنظــيامتواملجــال الثالــث 

 .وأهدافها، أو مؤسساتها الداخلية، وعالقتها بالسلطة واملجتمع
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 بعض تطبيقات املنهج املقارن: تاسعا

 .حتى ميكن مقارنة املنهج املقارن سنورد بعض تطبيقاته كام مارسها بعض الباحثني

  : مقارنة أرسطو بني النظم السياسية يف عرصه– 1

، فللوصـول ) قبل امليالد322 -384" (أرسطو"ل يف هذا املجال هو الذي قام به لعل أقدم عم

 دستورا وقارن بينها، وخلص مـن هـذه املقارنـة 158إىل النظام السيايس األفضل قام بدراسة 

إىل وضع تقسيم سدايس يشمل كل أنواع الدساتري، أو األنظمة، فوضع ثالثة دسـاتري صـالحة 

 :وهي

 امللكية -

 طيةاألرسطوقرا -

 الحكومة الدستورية -

 :تقابلها ثالث أنظمة صالحة وهي

 حكم الطاغية -

 األرسطوقراطية -

 الحكومة الدستورية -

 : تقابلها ثالث أنظمة فاسدة هي

 حكم الطاغية -

 Oligrachicالحكم األوليجاريش  -

 حكم الدميقراطية الغوغائية  -
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عمل املنهج املقارن وباملقارنة بينها توصل إىل الحكم األفضل، وقد عرب أصدق تعبري عن 

يف املقام األول لنحاول أن ندرس كل أنواع الترصف حتـى الجزئيـة املـسجلة : عندما قال

من قبل السابقني، ثم ندرس الدساتري املجتمعة، ولنالحظ بعدها ما هي العنـارص التـي 

تحافظ، وما هي العنارص التي تدمر الحضارات، ومختلف الدساتري، ومـا هـي األسـباب 

ل بعضها حسن الحكم، واآلخـر سـيئا، وبعـد إجـراء ذلـك نكـون أكـرث كفـاءة التي تجع

 ؟ ...؟ وما هي ركائزه األخالقية، والرشعية...ملعرفة الدستور األفضل، وكيف تتوزع سلطته

  مقارنة ابن خلدون بني املجتمع البدوي والحرضي – 2

عنـد العـرب، حيث قام العالمة ابن خلدون مبقارنـة مجتمـع البـداوة مبجتمـع الحـرض 

وكانت مقارنته دقيقة تعكس فهام لـرشوط املـنهج التـاريخي، وتنطلـق مـن املالحظـة 

باملعايشة التي توفر عليها لكونـه ابـن املنطقـة، ومعـارص لعمليـة التحـول، فقـام ابـن 

 . مبقارنته عىل مستويني خلدون

 يـرى أن  فيام يتعلق بنظام الحكـم، وعالقتـه بالعـصبية القبليـة، حيـث:املستوى األول -

الدولة يف عرص البداوة تؤسس عىل العصبية القبلية، وكلام كانت العصبية قوية، كانـت 

الدولة قوية، وكلام تقدمت الدولة نحو التحرض، كلام ضعفت عصبيتها، وضعفت معهـا 

 . الدولة
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 يخص أسلوب الحيـاة، وأمنـاط املعيـشة، حيـث يقـارن بـني املجتمعـني :املستوى الثاين -

فأهل البدو هم املنتحلون للمعاش الطبيعي من الفلح والقيام عىل "ي، البدوي والحرض

األغنــام، وأنهــم مقتــرصون عــىل الــرضوري مــن األقــوات، واملالبــس، واملــساكن، وســائر 

األحوال، والعوائد، ومقصورون عىل ما فوق ذلك من حاجي، أو كاميل، يتحذون البيوت 

الحجـارة غـري منجـدة، إمنـا هـو قـصد من الشعر، والـوبر، أو الـشجر، أو مـن الطـني، و

 ". االستغالل، ولكن ال ما وراءه

وبعد وصف ابن خلـدون لحيـاة البـداوة ينتقـل لوصـف حيـاة التحـرض، حيـث يـزداد 

ثم إذا اتسعت أحوال هؤالء املنتحلني للمعاش، وحصل : "املجتمع تعقيدا، وتغريا فيقول

 الـسكون، والدعـة، وتعـاونوا يف لهم ما فوق الحاجة من الغنى والرفه، دعاهم ذلك إىل

الزائد من الرضورة، واستكرثوا من األقوات، واملالبس، والتأنق فيهـا، وتوسـعت البيـوت، 

 .)1("واختطاط املدن واألمصار للتحرض

  : مقارنة سبنرس بني املجتمع العسكري واملجتمع الصناعي– 3

" هربرت سبنـرس"ك منوذج فباإلضافة إىل هذا النموذج من املقارنة بني املجتمعات، هنا

الذي قارن فيه بني املجتمع العسكري، واملجتمع الصناعي، وحـدد لكـل مـنهام صـفات 

 .مميزة عن األخرى

 

                                           
 .324، ص 1983املقدمة، دار الكتاب اللبناين، باالشرتاك مع دار املدرسة، بريوت :  ابن خلدون–) 1(
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 صفات املجتمع الصناعي صفات املجتمع العسكري

ــاعي وهجــومي يف آن – 1  مجتمــع دف

واحد، وال يهتم بإنتاج السلع اإلنتاجيـة 

 .املفيدة للمجتمع العام

ع مسامل، يهتم بإنتاج السلع املفيـدة  مجتم– 1

 .التي تخدم املجتمع العام

ــنظام – 2 . تعاون أفراده يكون ملزما– 2 ــا، وم ــراد يكــون اختياري ــاون األف  تع

 .حسب تعاقد رسمي مكتوب

 تكـــون جميـــع تنظيامتـــه عامـــة – 3

 .للمجتمع، وليست خاصة بفئة معينة

تكون معظم تنظيامتـه االجتامعيـة خاصـة – 3

 .ات اإلنتاجيةبالفئ

ــع – 4 ــرد يف املجتم ــود الف ــون وج  يك

لخدمــة الــدول، مــع وضــع قيــود عــىل 

 .امللكية الفردية

 تكون الدولة يف خدمة الفرد، وتكون هناك – 4

ــة  ــود عــىل امللكي ــة مــع بعــض قي ــة فردي حري

 . الفردية

 . إدارة شؤون الدولة تكون غري مركزية– 5 . إدارة شؤون الدولة تكون مركزية– 5

 يكون بناء التدرج االجتامعـي فيـه – 6

 .صلبا، وتكون املكانات موروثة

 يكون البناء االجتامعي فيـه مرنـا، وتكـون – 6

 .املكانات االجتامعية فيه غري موروثة

 يتمتــــــــــــع باالســــــــــــتقالل -7

 

 فقــــــدان االســــــتقالل االقتــــــصادي، – 7
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 الواحــد عــىل واعــتامد النــشاطات االقتــصادية .والكفاءة الذاتية االقتصادي،

 .اآلخر

 تكون القـيم والـصفات الشخـصية – 8

ــرد ــىل الف ــتم ع ــة، وتح ــوالء،  منظم ال

 .واإلخالص للسلطة

ــرد مــستقلة، ويكــون – 8  تكــون شخــصية الف

ـــار  ـــزام أو اإلجب ـــد اإلل ـــا أو ض ـــرد مقاوم الف

 .السلطوي

 

 صعوبات استخدام املنهج املقارن : عارشا

 وبحـث الظـواهر االجتامعيـة عـدة عقبـات اختلـف يواجه تطبيق املنهج املقارن يف تحليـل

 :الصعوبات تكمن يف النقاط التالية الباحثون يف تحديدها، فريى أحدهم أن تلك

صعوبة اختيـار املفـاهيم املركزيـة، كمفهـوم صـناعة القـرار، واإليـديولوجيا، والـسلوك  -

 .وغريها من املفاهيم املعقدة

 .وحدة الدولة، أو األبنية املختلفة لهاصعوبة تحديد الوحدة الطبيعية للمقارنة، ك -

صعوبة تحديد الظاهرة القابلة للمقارنة، وصعوبة تحديد سـامتها، وخصائـصها القابلـة  -

 .للمقارنة

 .صعوبة دراسة العالقات املتبادلة بني املعايري، واملؤسسات، والسلوك -
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وحـدة ذاتهـا صعوبة اختيار وحدات التحليل التي عىل أساسها تتم املقارنة، ومستوى ال -

 .يف كال جهتي التناظر

من الصعوبات أيضا غلبة الجانب النظري التجريبـي عـىل املقـارن، وهـو مـن شـانه أن  -

 )1(.يكون صعبا هضمه وفهمه عىل الطلبة والباحثني

ومن الصعوبات أيضا التي تظهر عنـد املقارنـة بـني مجتمعـات كاملـة، وكـان األسـلوب  -

ني، وقد أوضـح نقـاد املـنهج املقـارن أن مـا يبـدو الشائع هو مقارنة نظام اجتامعي مع

ــشابهة يف الظــاهرة قــد تكــون شــديدة االخــتالف يف املجتمعــات  ــة مت نظــام اجتامعي

 )2(.املدروسة

كذلك من الصعوبات نجد أن ظروف التحكم يف املقارنة صعبة، ومعقدة، كام أن نقـص  -

الحجـة، والداللـة أو غياب بعـض اإلحـصائيات الـرضورية يف املقارنـة تجعلهـا ضـعيفة 

 .اإلحصائية

كام أن عدم صدق إجابات بعض املبحوثني يفقد مصداقية بعض املعطيات عن موضوع  -

البحث، كذلك عدم الدقة العلمية يف بعض محاور أدوات جمع البيانات امليدانية تؤدي 

إىل نقص يف موضوعية، وعلمية التحليـل والتفـسري، والتعليـل ملحـاور البحـث، وبالتـايل 

 )3(.س سلبا عىل نتائجهينعك

 

                                           
 .97مرجع سبق ذكره، ص :  عامر مصباح- 1
علم اجتامع املرسح، تقنياته النظرية واملنهجية والعلمية، مجلس الثقافة العام، الجامهريية :  زينب محمد زهري- 2

 .99الليبية، ص 
 .105، 104مرجع سبق ذكره، ص ص :  رشيد زروايت– 3 
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 تقييم عام للمنهج املقارن: الحادي عرش

أنـه ال يقـدم أو : بالرغم من النتائج املهمة التي حققها هذا املنهج، إال أن له سلبيات أهمها

؟ ومـا هـي املـؤثرات الـسلبية أو ...يوضح بشكل جيل سبب وجود الظاهرة، أو ملاذا ظهـرت

؟ إضافة إىل ذلك مل يوضح هذا املنهج ما هـي تبعـات ...اإليجابية التي ساعدت عىل ظهورها

املقارنة؟ أي بعد أن عرفنا التشابهات واالختالفات، فام هي تبعات وآثار هذه الصفات التـي 

 ؟...؟ كذلك مل يقل لنا ما هي تأثرياتها عىل بقية الظواهر االجتامعية...اكتشفها منهج املقارنة

 بواسطة هذا املنهج تكون ظاهرية، وليـست زد عىل ذلك فإن املقارنة التي تتم

 داخلية، لذا فهي مقارنة غري عميقـة، ألنهـا تقتـرص عـىل إظهـار التـشابهات واملفارقـات

 بني الظـواهر، فقـد يكـون هنـاك اختالفـات، أو فـروق كامنـة خلـف هـذه التـشابهات 

ــيامت  ــث مجــرد تعم ــة الباح ــن دراس ــل م ــام يجع ــان، م ــارزة للعي ــري ب ــات غ  واملفارق

ية، وهناك نقطة جوهرية يغفلها هذا املنهج وهـي أنـه ال ميكـن دراسـة الظـاهرة سطح

االجتامعية مبعزل عن محيطها االجتامعي الذي نـشأت فيـه، فهـي ليـست مجـردة مـن 

االرتباطات االجتامعية والحضارية، وهذا اإلغفال يقوم به أصحاب املنهج املقـارن أيـضا، 

  الفــرتة الزمنيــة مــا بــني املقارنــــة األوىلأخــريا قــد تحــدث تغــريات جذريــة أساســية يف
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مام يؤثر عىل نتائج املقارنة، ) عند مقارنة ظاهرة معينة يف فرتتني زمنيتني مختلفتني( والثانية 

  )1(.وثباتها

إال أن هذا ال يعني التقليل من أهمية هذا املنهج، بـل إنـه ال أحـد ينكـر الفوائـد 

 .العلمية العديدة التي ينطوي عليها

 

                                           
 .178، 177مرجع سبق ذكره، ص،ص :  إبراهيم أألبرش- 1
 
 



 

 الفصل السادس

  املنهج الوصفي التحلييل

 

 متهيد

 تعريف املنهج الوصفي: أوال

 أهداف الدراسة الوصفية: ثانيا

 خطوات املنهج الوصفي: ثالثا

 مراحل املنهج الوصفي : رابعا

 مرحلة االستكشاف والصياغة – 1 

 مرحلة التشخيص والوصف املعمق – 2 

 كيفية استخدام األسلوب الوصفي: خامسا

 تقييم عام للبحث الوصفي: سادسا
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 :تقديم

نظرا ألن هذا املنهج هو األكرث استعامال من طرف الباحثني والطالب يف الكثـري مـن األبحـاث 

 .والدراسات عندنا

 لدراسـة الظـواهر مالمئـةونظرا ألن هذا املنهج أسهل من غريه مـن املنـاهج، وأكـرث 

له التحليل، ونتعمـق يف رشحـه، وتعـداد مراحلـه، االجتامعية املختلفة، لذلك فإننا سرنكز حو

وذكر أهم قواعده، واختيارنا للمنهج الوصفي يندرج ضمن أهميته بالنسبة لدراسـة العلـوم 

 وقدرة عىل تفسري الظواهر خاصة يف هذه املرحلـة مـن مالمئةاالجتامعية، فهو أكرث املناهج 

جـارب عـىل الظـواهر االجتامعيـة تطور العلوم االجتامعية، حيث أنه عندما يصعب إجراء ت

يلجأ الباحثون إىل الوصف، والتحليل بدال من التجربة وقـد الحظنـا خـالل عـدة سـنوات إن 

يلجئون إىل اختيار ) املاجستري والدكتوراه(أغلب الباحثني والدارسني وطالب الدراسات العليا 

طروحات املقدمة يف كافـة من الرسائل واأل %80املنهج الوصفي، فال نبالغ إذا قلنا إن حوايل 

اعتمـد ). الـخ...علـوم الرتبيـة -علم االجتامع التـاريخ-علم النفس(أقسام العلوم االجتامعية 

أصحابها عىل املنهج الوصفي، وبناء عليه حاولنا يف هذه الفقرة التطرق إىل املـنهج الوصـفي 

 كتـب املنهجيـة ال الكثري االستعامل عندنا يف الجزائـر، ولكـن معلوماتنـا عنـه قليلـة، وحتـى

 .تتطرق إليه بالتفصيل، بل تعالجه بصورة مقتضبة
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 .تعريف املنهج الوصفي: أوال

ال يقتــرص املــنهج الوصــفي املــستعمل يف املجــاالت العلميــة عــىل الوصــف الــدقيق 

للظاهرة املدروسة فحسب بل يتطلب األمر، باإلضافة إىل وصف الظـاهرة، وجمـع البيانـات 

ملامرسات املختلفة تحليل هـذه البيانـات واسـتخراج االسـتنتاجات، عنها ووصف الظروف وا

ومقارنة املعطيات وبالتايل التوصل إىل نتائج ميكن تعميمها يف إطار معني، وبنـاء عليـه فـإن 

املنهج الوصفي يعني أسلوب أو طريقة لدراسة الظواهر االجتامعية بشكل علمي منظم من 

 .)1(معينة اجتامعية أو مشكلة، أو سكان معيننيأجل الوصول إىل أغراض محددة لوضعية 

ويعترب املنهج الوصفي طريقة منتظمة لدراسـة حقـائق راهنـة، متعلقـة بظـاهرة أو 

أو أفراد، أو أحداث أو أوضاع معينة، بهدف اكتشاف حقائق جديدة أو التحقق مـن  موقف

ف الجوانـب التـي صحة حقائق قدمية، وآثارها، والعالقات التي تتـصل بهـا، وتغريهـا، وكـش

 .)2(تحكمها

يذهب تعريف آخر إىل أن املنهج الوصفي يعترب طريقة لوصف الظـاهرة املدروسـة 

وتصويرها كميـا، عـن طريـق جمـع معلومـات، مقننـة عـن املـشكلة وتـصنيفها، وتحليلهـا، 

 .)3(1وإخضاعها للدراسة الدقيقة

                                           
، 1982النرش،   األسس العلمية ملناهج البحث االجتامعي، بريوت، دار الطليعة للطباعة :احسان محمد الحسن (1)-

 .157. ص
، 2001 محيط الخدمة االجتامعية، اإلسكندرية، املكتبة الجامعيـة،  البحث االجتامعي يف :خاطر أحمد مصطفى (2)
 .278. ص

 ،البحـــث العلمـــي ـ الخطـــوات املنهجيـــة إلعـــداد البحـــوث العلميـــة ـ الطبعـــة األوىل :محمـــد شـــفيق )3(
 .80.  ص،1985االسكندرية، املطبعة املرصية، ...................
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 :الفرق بني املنهج الوصفي، ومنهج املسح االجتامعي

نهج الوصفي باملسح االجتامعية ارتباطا وثيقا، حتى ذهـب بعـض البـاحثني ارتبط امل

إىل عدم التفرقة بينهام فصاروا يطلقون عـىل الدراسـات الوصـفية مـسوحا اجتامعيـة إال أن 

املسح االجتامعي يدخل يف إطار الدراسات الوصـفية التـي تـشمل إىل جانـب ذلـك، دراسـة 

 كام يختلف املنهج الوصفي عن منهج املسح االجتامعي الحالة، والدراسات السببية املقارنة،

حيث يستهدف األول وصف الظاهرة وتشخيصها للوصول إىل القوانني التـي تتـصل بظـواهر 

الحياة وال يهدف إىل ناحية تطبيقية أو يتبعه إىل إصالح النهج ويركز عـىل أنـاس بعيـنهم أو 

 .مكان محدد أو مجال أو وضع معني

 االجتامعــي عــىل املــشكلة املرضــية،ويحدد أعــراض الظــاهرة يف حــني يركــز املــسح

 .املدروسة وأسلوب مواجهتها

إال أن كليهام يتبع الطرق واالتجاهات العلمية، كام يهتامن معا بالحيـاة االجتامعيـة 

والرخاء اإلنساين، بل أن منهج املـسح االجتامعـي هـو أحـد املنـاهج الرئيـسية يف الدراسـات 

وف عىل الجوانب املختلفة لظاهرة معينـة يف املجتمـع ومتغرياتهـا يف الوصفية من أجل الوق

محاولة لكشف األوضاع القامئة، والعمل عىل النهـوض بهـا، ووضـع برنـامج لإلصـالح يـرتبط 

 .)1(بها

 

 

                                           
  .279. مرجع سبق ذكره، ص: خاطر أحمد مصطفىـ (1)
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 .أهداف الدراسات الوصفية: ثانيا

وميكـن . للدراسات الوصفية عدة أهداف كام هو الحـال بالنـسبة للمنـاهج األخـرى

 :ها فيام ييلإجامل

 .جمع معلومات حقيقية ومفصلة لظاهرة موجودة فعال يف مجتمع معني . أ

 .تحديد املشاكل املوجودة أو توضيح بعض الظواهر .ب

 .وتقييم لبعض الظواهر إجراء مقارنة .ج

تحديد ما يفعله األفراد يف مشكلة ما، واالستفادة من آرائهـم، وخـرباتهم يف وضـع  .د

 . وإنجاز قرارات مناسبة يف مشاكل ذات طبيعة مشابهةتصور، وخطط مستقبلية،

 .)2(إيجاد العالقة بني الظواهر املختلفة -هـ

 .تقرير حقائق قامئة ملوضوع أو ظاهرة معينة -و

 .التعرف عىل العوامل املختلفة املسؤولة عن انتشار الظاهرة خالل مرحلة معينة-ي

طلق مـن فـروض معينـة الثبـات الكشف عن العالقة بني متغريين أو تلك التي تن-ك

 .)1(صحتها

وال يكتفي املـنهج الوصـفي بوصـف وتحليـل الظـاهرة املدروسـة مـن 

 جميــع جوانبهــا بــل يهــدف إىل اكتــشاف العالقــة بــني املتغــريات، والخــروج 

 

                                           
 .141.ص،1997 االسكندرية ، دار املعرفة الجامعية،،البحث االجتامعي :عبد املعطيـ عبد الباسط  (2)

 محـارضات يف تـصميم البحـوث االجتامعيـة، وتنفيـذها، منـاذج لدراسـات وبحـوث ميدانيـة،  :ناصـف سـعيدـ  )1(
 .28.  ص،1997 مكتبة زهراء الرشق، ،القاهرة
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باســتنتاج عــام مــستعينا يف ذلــك بــاألدوات املنهجيــة املــستعملة لهــذا الغــرض، كاملالحظــة 

 .سجالتواالستامرة، والوثائق وال

 

 .خطـوات املنهـج الوصفـي: ثالثا

إن خطوات املنهج الوصفي ال تختلف عن تلك املستعملة يف املنـاهج األخـرى، فهـي 

 :عادة ما تبدأ بـ

 .الشعور مبشكلة البحث وجمع البيانات واملعلومات التي تساعد عىل تحديدها-1

 شـكل سـؤال تحديد مشكلة البحث التي يريد الباحـث دراسـتها وصـياغتها عـىل -2

 .محدد أو أكرث من سؤال

وضع فرض أو مجموعة فروض كحلول ميدانيـة ملـشكلة البحـث، يتجـه مبوجبهـا  -3

 .الباحث نحو الوصول إىل املطلوب

 .وضع االفرتاضات أو املسلامت التي سوف يبني الباحث عليها دراسته -4

 وأســلوب اختيــار العينــة التــي ســتجرى عليهــا الدراســة، وتوضــيح حجــم العينــة -5

 .اختيارها

اختيار أدوات البحث التي سـوف يـستخدمها الباحـث يف الحـصول  -6

 عـــىل البيانـــات واملعلومـــات كاالســـتبيان، املقابلـــة، املالحظـــة، 
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االختبار وفقا لطبيعة البحث وفروضه، ثم يقـوم بتعيـني هـذه األدوات وحـساب 

 .صدقها وثباتها

 . دقيقة منظمة وواضحةجمع البيانات واملعلومات املطلوبة بطريقة -7

 .الوصول إىل النتائج وتنظيمها وتصنيفها -8

 .تحليل النتائج وتفسريها واستخالص التعميامت منها -9

 .)1(صياغة توصيات البحث، واالقرتاحات املختلفة -10

 

 .مراحـل املنهـج الوصفي: رابعـا

قسمونها إىل يكاد يكون هناك شبه اتفاق بني العلامء عىل مراحل البحث الوصفي في

مرحلتني يف غالب األحيان تتمثل املرحلـة األوىل يف االستكـشاف والـصياغة واملرحلـة الثانيـة 

 .هي مرحلة التشخيص والوصف املتعمق

 :والصياغة مرحلة االستكشاف -1

تسعى معظم الدراسات االجتامعية إىل استطالع مجال محدد للبحث االجتامعي أو صياغة 

دقيق يف مرحلة الحقة كام تستهدف هذه الدراسات إىل تحقيق غايات أو مشكالت تصلح للبحث ال

 وظــائف أخــرى مثــل توضــيح بعــض املفــاهيم وتحديــد أولويــات املــسائل واملوضــوعات الجــديرة

 

                                           
 .327. مرجع سبق ذكره، ص:ملحم سامي (1)
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 بالبحث ، أو جمـع معلومـات حـول اإلمكانيـة العلميـة إلجـراء بحـث عـن مواقـف الحيـاة 

ها النـاس ذات أهميـة خاصـة بالنـسبة العلمية أو الفعليـة، أو حـرص املـشكالت التـي يعـد

 .لحياتهم وعالقاتهم االجتامعية

وتستند الدراسات الكشفية إىل إجراءات منهجية محددة ومعروفة، وهـي إجـراءات 

ليست مستقلة أو منعزلة بعـضها عـن بعـض، ولكنهـا تتكامـل يف وحـدة منهجيـة لتحقيـق 

 .أهداف الدراسة االستطالعية

ثل نقطة البداية يف البحث العلمـي فـإن البدايـة دامئـا وإذا كانت هذه الدراسات مت

ومهـام بلغـت دقـة . الخطوات، إذ يتوقف عـىل نجاحهـا اسـتمرار عمليـة البحـث هي أهم

املناهج واإلجراءات التي يصطنعها الباحث يف مراحل الحقة، فسوف تكـون عدميـة القيمـة، 

 .إذا كانت البداية غري صحيحة أو ليست مالمئة

 :ت الدراسات الكشفيةوتضم إجراءا

 .تلخيص تراث العلوم االجتامعية وامليادين املختلفة املتصلة مبشكلة البحث :أوال

 .استشارة األفراد ذوي الخربة العلمية والعملية باملشكلة املراد دراستها :ثانيا

تحليل بعض الحاالت التي تزيـد مـن استبـصارنا باملـشكلة وتلقـي مزيـدا مـن  :ثالثا

 .الضوء عليها
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 مرحلة التشخيص والوصف املعمق -2

أما النموذج اآلخر للبحوث االجتامعية فهو الذي يهتم بوصف الخـصائص املختلفـة، 

وجمع املعلومات حول موقف اجتامعي، أو مجتمع محـيل معـني، فـنحن نـستطيع تـصوير 

ل الخصائص االجتامعية لقرية من القرى حينام نحصل عىل كافة البيانـات املتاحـة عنهـا مثـ

توزيع السن والديانات ونسبة التعليم والحالة الزواجية والرتكيب املهني ومعدالت الخصوبة 

ونظام امللكية أو الحيازة وقد نهتم أيـضا يف دراسـة مـن هـذا النـوع بـالتعرف عـىل طبيعـة 

ــدرس أوضــاع اإلســكان  ــراد والجامعــات، فن ــي يوفرهــا املجتمــع لألف الخــدمات العامــة الت

الخ ويطلق عىل هذا النوع من الدراسات مصطلح البحـوث .....الصحية والثقافية والخدمات

الوصفية التشخيصية، ذلك أنها جميعا تشرتك يف عدم وجود فروض مبدئيـة أو قـضايا عامـة 

فمثـل هـذه الفـروض تتطلـب . توجه الباحث نحو فحص العالقـة االرتباطيـة بـني متغـريين

الختيارها، تختلف اختالفا جوهريا عن الرشوط التـي رشوطا خاصة يف الدراسات التي تجري 

 .)1( يجب مراعاتها عند تصميم الدراسات الوظيفية

 

 

 

                                           
 الطبعة الثالثة، االسكندرية، دار املعرفة الجامعية،  علم االجتامع واملنهج العلمي، :محمد عيل محمد (1)

 .190-185ص. ص،1986 
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 :الفرق بني الدراسات الوصفية والكشفية واالستطالعية -

ويحق لنـا اآلن أن نتـسائل عـن الفـروق بـني الدراسـات الوصـفية واالسـتطالعية أو 

فروض، ونستطيع أن نحدد هذه الفـروق بـني هـذين الكشفية طاملا أن كال منها ال يبدأ من 

 :النوعني من الدراسات عىل النحو التايل

تفرتض الدراسات الوصفية أن هناك قدرا وفريا من البيانات عن املشكلة موضـوع  -أ

البحث، وذلك بعكس الحال يف الدراسات الكشفية التـي يـدخل فيهـا الباحـث 

 للظاهرة أو املشكلة التي يدرسها، ومن امليدان، وهو ال يعرف األبعاد الحقيقية

 .ثم يحرص اهتاممه يف استكشاف كل جوانب هذه املشكلة

إن موقف الباحث وهو إجراء دراسة وصفية أفضل بكثري من موقفه حني يجري  -ب

دراسة استطالعية ففي الحالة األوىل تكون أهـداف الدراسـة محـددة بوضـوح 

 بصدد إجراء بحث كشفي، فالباحـث بينام ال يستطيع أن يتوصل إىل ذلك وهو

يضطر يف كثـري من األحيان إىل تعديل أهدافه كلام استكشف جوانـب جديـدة 

 .)1(يف املوقف الذي يدرسه

 .كيفية استخدام األسلوب الوصفي: خامسا

يستطيع الباحث أن يحدد مشكلة بحثه انطالقـا مـن " مشكلة اإلدمان"مثال لدراسة 

 : النحو التايلاستخدامه لألسلوب الوصفي عىل

                                           
 .190.، ص السابقجع نفس املر: محمد عيل محمد)1(
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 ما هي اتجاهات وقيم الشباب الجامعي نحو ظاهرة اإلدمان؟ -

 ما طبيعة القيم التي يتبناها املدمنون والتي تؤثر عىل سلوكهم االجتامعي؟ -

ففي هذا النوع من الدراسات يهتم الباحث بالتعرف عىل طبيعة القـيم االجتامعيـة 

 شخـصية املـدمن ومـدى انعكاسـاتها عـىل ووضعها وتحليلها والكشف عن مـدى تأثريهـا يف

ترصفاته تجاه نفسه وتجاه اآلخرين، ويف مثل هـذه الدراسـات يكـون وصـف الظـاهرة هـو 

 .)1(محور اهتامم الباحث

ومن أمثلة البحوث الوصفية دراستنا لنيل شهادة الدكتوراه حول الجامعات الـصغرية 

 لدراسـة الجامعـات مالمئةي ألنه أكرث ، حيث قام الباحث باختيار املنهج الوصف(*)يف التنظيم

الصغرية يف تفاعلها بالتنظيم، فقد فرضت مشكلة البحث أسـلوب الوصـف، حيـث رأى فيـه 

 .الباحث مناسبا جدا يف الكشف عن جوانب املشكلة وتحليل أجزائها

وقد مكن املنهج الوصفي الباحث من وضع صورة دقيقـة ملالمـح الظـاهرة موضـوع 

معاملها، وخصائـصها، مـن أجـل إدراكهـا، وفهمهـا فهـام دقيقـا ملعرفـة البحث، بعد أن حدد 

العنارص التي تتكون منها، واإلطالع عىل األجزاء املكونـة لهـا، وارتبـاط تلـك األجـزاء بعـضها 

 ببعض، ودور كل منها يف أداء وظيفتها، وقد تم جمع بيانات، ومعلومات عن الظواهر التـي 

 

                                           
 .29. مرجع سبق ذكره، ص:ناصف سعيد )1(

إىل كليـة ، مقدمـة )غـري منـشورة( الجامعات الصغرية يف التنظيم، أطروحة دكتوراه دولـة : أنظر حسان الجيالين(*)
 ، 1999العلوم االجتامعية التطبيقية، جامعة الفاتح طرابلس، ليبيا، ماي 

 . وما بعدها162.ص 
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 باســتخالص دالالتهــا، وحــاول التوصــل إىل بعــض تتعلــق مبوضــوع البحــث، وقــام الباحــث 

التعميامت املتعلقة بها، وتحديد جوانبها، وعنارصها، والعالقات القامئـة بينهـا وبـني ظـواهر 

أخرى، كام أن املنهج الوصفي استعمله الباحث من زاويتني، تتمثل األوىل يف تحديد الظاهرة 

الـخ، أمـا ...هر أخرى، وتحديد خصائصها،تحديدا كيفيا، وذلك بوصفها،ومعرفة عالقاتها بظوا

الزاوية الثانية فتتمثل يف تحديد الظاهرة موضوع الدراسة تحديدا كميا باالستعانة بالجداول 

 .الخ..اإلحصائية والنسب املئوية، ومعامل االرتباط

ت صـياغة مـشكلة البحـث بدقـة مـن أجـل دراسـتها بـصورة معمقـة، ّوبذلك تيـرس

ا، ومعاملهـا، كـام تعـرض إىل توضـيح مفـاهيم املـصطلحات ووصف وتحليل أهـم خصائـصه

العلمية املستخدمة يف الدراسـة، وحـدد معانيهـا بـصورة دقيقـة لـيك ال تخـتلط مـع بعـض 

 .الخ...املفاهيم األخرى كمفهوم الجامعة، والتنظيم،

وحاول الباحث وصف الجامعات الصغرية يف التنظيم، وتحليل العالقات التي تربطها 

 تلك العالقات بالشد والجـذب، أو النفـور، ومحاولـة ربـط خـصائص الجامعـات سواء كانت

بالتنظيم، وذلك عن طريق قياس املوقف اإليجايب والـسلبي لهـذه الجامعـات مـن التنظـيم 

 .الذي متارس فيه نشاطها وعملها

وقــد ميــنح هــذا الوصــف عمقــا وشــموال يف آن واحــد، حيــنام تــسعى الدراســة إىل 

 .واألبعاد املتعلقة بعالقة التأثري والتأثراستكشاف الخصائص، 
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كام يهدف الباحث من خالل هـذا املـنهج إىل وصـف العوامـل الظـاهرة يف املوقـف 

ــة التعمــق والكــشف عــن العالقــات الــسببية، التــي تحكــم الظــواهر  االجتامعــي، ومحاول

ث مـن االجتامعية وكيفية معالجة املواقف املختلفة، وعن طريـق هـذا املـنهج متكـن الباحـ

) مثل السن، الجنس، وعـضوية الجامعـات، وحجمهـا(التوصل إىل معرفة الكثري من البيانات 

وعـن طريـق تواترهـا وتكرارهـا يف العينـة، وميكـن ربطهـا مبتغـريات أخـرى، كعالقـة الـسن 

بعضوية الجامعة، ومـدى تـأثري املـستوى الـدرايس يف االنـضامم إىل العـضوية يف جامعـة، أو 

 .ات بصورة عامة بالتنظيم، الذي متارس فيه نشاطهاعالقة هذه الجامع

 :وميكن استخالص األسلوب املتبع يف البحث الوصفي حسب املراحل التالية 

تلخيص الرتاث النظري من علم االجـتامع، وعلـم الـنفس االجتامعـي، وديناميـات  -أ

حول الجامعة، والعلوم السلوكية، وإدارة األفراد، وأهم النظريات التي وضعت 

 . الجامعات الصغرية، وتفاعلها بالتنظيم

املرحلة الثانية هي الجانب امليداين، أي مـشكلة البحـث كـام يراهـا املبحوثـون،  -ب

وتتمثل أكرث يف االستامرة التي تـضم العديـد مـن األسـئلة، الستيـضاح مـشكلة 

 .البحث من خالل الذين يعيشونها
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حليـل الحـاالت التـي تزيـد مـن توضـيح املرحلة الثالثـة واألخـرية، وتتمثـل يف ت -جـ

املشكلة، وتلقي مزيدا من الضوء عليها، ويتمثل هذا التحليل خاصة يف محاولة 

رشح األعداد الكمية إىل تحليل لفظي، وصفي، مفيد، معرب عن أبعاد الظـاهرة 

من جميع جوانبها، وتفرعاتها املختلفـة، وتحليـل الجـداول اإلحـصائية، تحلـيال 

 .)1(يا إىل حد مامنطقيا، وموضوع

 .تقييم عام للبحث الوصفي: سادسا

عىل الرغم من أن البحث الوصفي يعترب األكرث شـيوعا بـني الدارسـني، واسـتخداما يف 

 :العلوم اإلنسانية إال أن ذلك ال مينع من توجيه بعض االنتقادات له تتمثل فيام ييل

 .قد يعتمد الباحث عىل معلومات خاطئة من مصادر خاطئة -1

قد يتحيز الباحث يف جمعه للمعلومات إىل مصادر معينة تزوده مبـا يرغـب فيـه  -2

 .من معلومات

يتم جمع املعلومات يف الدراسات الوصفية عن طريق األفـراد، لهـذا فـإن عمليـة  -3

 .جمع املعلومات تتأثر يتعدد األشخاص الذين يجمعونها وبأساليبهم املختلفة

الوصفية عن طريق املالحظة، وهذا ما يقلـل مـن يتم إثبات الفروض يف البحوث  -4

 .)2(قدرة الباحث عىل اتخاذ القرار

                                           
 .166. نفس املرجع السابق الذكر، ص:حسان الجيالين )1(
 .139.  ومحمد محمود الذنيبات، مرجع سبق ذكره، ص:عامر بوحوش )2(
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إن قدرة الدراسات الوصفية عىل التنبؤ تبقى محـدودة وذلـك لـصعوبة الظـاهرة  -5

 .االجتامعية ورسعة تغريها وتعقدها

إال أن هذه االنتقادات السابقة ال تقلل مـن أهميـة اسـتخدام األسـلوب الوصـفي يف 

 .ف املجاالت والظواهر، فعملية الوصف هي الخطوة األوىل عىل طريق العلممختل
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 متهيد
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 متهيد

تتسم العالقات االجتامعية بأنها عالقات ديناميكية وأن جميـع األجـزاء املكونـة لهـا 

ام بينها، لذلك فإن منهج دراسة الحالة يعني أن نقتطع حالة معينـة سـواء كانـت تتفاعل في

فردا أو أرسة أو وحدة اقتصادية أو اجتامعية وتسليط الـضوء عليهـا، ودراسـتها مـن جميـع 

جوانبها، للتعرف عىل العالقات التي تحكمها، ورمبا ميكن تعميم نتـائج البحـث إىل الحـاالت 

 .ناملشابهة يف بعض األحيا

 .تعريـف دراسـة الحالـة: أوال

يتفق الكثري من الباحثني سواء كانوا أوروبيني أو أمـريكيني عـىل أن دراسـة الحالـة  

تعني دراسة وحدة مثل األرسة أو القرية أو القبيلـة أو املـصنع دراسـة مفـصلة، مستفيـضة 

حـدات للكشف عن جوانبها املتعـددة والوصـول إىل تعمـيامت تنطبـق عـىل غريهـا مـن الو

 )1(.املشابهة

ويذهب تعريف آخر إىل أن منهج دراسة الحالة هو املنهج الـذي يتجـه إىل جمـع  

البيانات العلمية املتعلقة بأية وحـدة سـواء كانـت فـردا أو مؤسـسة أو نظامـا اجتامعيـا أو 

مجتمعا محليا أو مجتمعا عاما، وهو يقوم عىل أساس التعمق يف دراسة مرحلـة معينـة مـن 

حدة، أو دراسة جميع املراحل التي مرت بها، وذلك بقـصد الوصـول إىل تعمـيامت تاريخ الو

 )2(.علمية متعلقة بالوحدة املدروسة وبغريها من الوحدات املشابهة لها

                                           
 .254. مرجع سبق ذكره، ص:عبد الباسط محمد حسن (1)
 .255.نفس املرجع، ص (2)
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ومن ثم يحاول الباحث أن يجمع أكرب قدر ممكن من املعلومات عن هذه الحالة،  

، وتطورها، وما إن يفرغ الباحث من وبخاصة تلك املعلومات التي تتصل بتاريخ حياة الحالة

جمع هذه املعلومات الشاملة يحـاول أن يحـدد معـامل الـصورة الكليـة بخـربات املبحـوثني، 

 .)1(وتجاربهم وأفكارهم خالل الزمن، وتفسري هذا املوقف الكيل

أما مصادر املعلومات فعادة ما يلجـأ الباحـث إىل الحالـة نفـسها كـام كـان يفعـل  

راسته ملرضاه، حيث كان يطلب منهم اسرتجاع ذكريـاتهم وخـرباتهم املاضـية أثناء د" فرويد"

وكان يلجأ أحيانا إىل التنويم املغناطييس حيث يكـشف األفـراد عـن الكثـري مـن املعلومـات 

 .املتعلقة بحياتهم، فيجمعها، ويستفيد منها يف نتائجه

عامـة، كالـسري كام يستفيد الباحث يف دراسة الحالة مـن كـل الوثـائق الشخـصية وال

الذاتية واملذكرات وغريها من التقارير األخرى التـي تلقـي مزيـدا مـن الـضوء عـىل الحالـة، 

 .وتعمق البحث فيها

 .خطوات دراسة الحالة: ثانيا

ال يختلف منهج دراسة الحالة يف خطواته عن بقية املنـاهج األخـرى، إال أنـه يركـز  

هـا وتحليلهـا، وعـىل الباحـث أن يركـز عـىل عىل تسجيل البيانات الشخصية وتصنيفها وترتيب

 :الخطوات التالية

                                           
 .392. علم االجتامع واملنهج العلمي، مرجع سبق ذكره، ص:محمد عيل محمد (1)
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اختيار الحاالت التي متثل املشكلة املدروسة، وهذه الخطـوة تقتـيض الرتكيـز عـىل  -1

وال تقتـيض عينـات أو حـاالت (حاالت منوذجية أو عينات عـشوائية مـن املـشكلة 

يقتــرص كــام يجـب أن تكــون العينـة كافيــة وأن ). عـشوائية مــن الحـاالت العامــة

الباحث عىل حاالت قليلـة ودقيقـة، مـام يـؤدي إىل دراسـتها بدقـة وشـمول يف آن 

 .واحد

جمع املعلومات وتدقيقها، ويتم ذلك عىل ضوء فرضـية أوليـة وبعـض املعلومـات  -2

وبعد أن تجمع املعلومـات يجـب التأكـد . ميكن الحصول عليها من سجالت األفراد

 .ها والتنسيق بني عنارصهامن صحتها وصدقها، ثم بعد ذلك يتم تنظيم

بعــد جمــع املعلومــات : وضــع الفرضــيات أو التــشخيص األويل لعوامــل املــشكلة -3

وتنظيمها يبدأ الباحث بوضع الفرضيات التي تواجـه الدراسـة وتقـود إىل اسـتنتاج 

دقيق، والفرضـيات تـأيت نتيجـة التـشخيص األويل للعوامـل التـي تـسبب املـشكلة 

 .املدروسة

يجب أن يفكر الباحث يف نوع املعالجة أو املعاملـة : ملة أو العالجاقرتاح نوع املعا -4

 .يف ضوء شدة الحالة وقسوتها عىل ضوء ظروف بيئية تساعد عىل نجاح العالج

وهذه املرحلـة تتطلـب تبـرصا وفهـام لديناميكيـة الـسلوك اإلنـساين يف  -5

ولـيك تكـون دراسـة الحالـة فعالـة . الوضع االجتامعي الذي تعمـل فيـه

 ن يكون الباحث قد تدرب تدريبا جيدا يف مجـاالت علـم الـنفس يجب أ
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وعلم االجتامع، ومن املرغوب فيه أن تتصف دراسـة الحالـة بالـرسية التامـة فـال 

 .يطلع عىل املعلومات الخاصة بالفرد إال الشخص القائم بدراسة الحالة واألخصايئ

السـتمرار أن يراقـب هذه آخر خطـوة، واملقـصود باملتابعـة وا: املتابعة واالستمرار -6

 )1.(الباحث الفرد بالعالج، وهذه الخطوة مبثابة اختبار لصدق التشخيص

 :ولتوضيح ذلك فإنه عىل الباحث أن يقوم مبا ييل

 : وذلك بأنرصد البيانات -أ

 :يعد الباحث لكل حالة ملفا يدون فيه -1

 .اسم املبحوث -

 .تاريخ االستبار -

 .ملخص عن الوثائق التي ينطوي عليها امللف -

 .تحديد الوثائق الرسية -

 .تحديد الحالة التي يجرى بحثها والهدف من البحث -2

 .تحديد األدوات التي استخدمها أو التي ينوي استخدامها -3

 .إيداع الوثائق ذات األهمية الخاصة بامللف -4

 .رأي ومالحظات الباحث -5

 

 

                                           
 .122 -121ص.ذكره، ص مرجع سبق :عامر بوحوش ومحمد الذنيبات (1)
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 :تحليل البيانات -ب

 :أن يقوم مبا ييلبعد انتهاء الباحث من عملية جمع البيانات ينبغي عليه 

 .استنباط السامت العامة التي ميكن أن تنطبق عىل الحاالت املشابهة -

فئـات  تحديد عوامل التشابه والتباين التي تيرس عملية وضع الـسامت داخـل -

 .محددة

 .تحديد السامت الخاصة التي تختلف بها الحالة عن الحاالت املشابهة لها -

 :تصنيف البيانات -ج

فئات التي صممها السامت التي تتفق معها بطريقة القياس عـىل يضع الباحث يف ال

 :أساس التشابه، والتي تحقق واحدا من االحتامالت الثالثة اآلتية

 .أن الحالة ليست إال حالة أخرى من نفس الفئة -

 أنها حالة سـلبية أو مغـايرة ميكـن أن توجـه الباحـث إىل أبعـاد جديـدة يف مجـال -

 .الدراسة

 )1(. ال تنطوي عىل نفس سامت الحاالت العاديةأنها حالة هامشية -

                                           
 .272 -270ص. مرجع سبق ذكره، ص:بترصف عن عبد الباقي زيدان (1)
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وينبغي عىل الباحث بعد أن قطـع تلـك األشـواط أن يركـز يف تحليلـه عـىل الخطـوات 

 :التالية

ينبغــي النظــر إىل الحقــائق الجزئيــة املتفرقــة املدونــة بالــسجالت ثــم يــضمها يف  -1

الحقـــائق "مجموعـــات متـــشابهة، ويطلـــق عـــىل هـــذه املجموعـــات اســـم 

 ".عيةاالجتام

ينبغي النظر إىل ما بني الحقائق االجتامعية من تشابه ومـا تتـضمنه مـن انتظـام  -2

وتتابع، وذلك لضم هذه الحقائق يف مجموعـات أكـرب تعـرف باسـم مجموعـة 

 .الحقائق الجزئية

يــستطيع الباحــث أن ينظــر إىل مجموعــات الحقــائق االجتامعيــة نظــرة فاحــصة -3

 بـني مجموعـات الحقـائق، وليحـدد منـوذج مدققة ليكتشف العالقات القامئـة

الحالة الذي أمامه، ومـدى اتفاقـه مـع غـريه مـن الـنامذج وينبغـي أن تكـون 

التعميامت متامشية مـع النتـائج وهـي حـدود الحـاالت التـي دخلـت نطـاق 

 )1.(البحث، وكذلك الحاالت املشابهة لها

 .خصائص منهج دراسة الحالة: ثالثا

بقيـة املنـاهج األخـرى ولعـل مـنهج لكل منهج خـصائص متيـزه عـن  

 دراسة الحالة يتميز بالعمق يف التحليل وتسليط األضـواء عـىل حالـة واحـدة 

 

                                           
 .281-280ص. مرجع سبق ذكره، ص:عبد الباسط محمد حسن (1)
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فقط سواء كانت فردا أم أرسة أم مؤسـسة، واسـتنتاج األسـباب، والـروابط التـي تزيـد مـن   

 .استبصارنا للظاهرة موضوع البحث

 .ات الخدمة االجتامعيةوعادة ما يستخدم هذا املنهج يف البحوث النفسية ودراس 

 :وإجامال ميكن تحديد خصائص هذا املنهج فيام ييل

ليس من الرضوري أن تكون الحالة جامعة أو نظاما اجتامعيا أو مجتمعا  -1

 .فقد تكون فردا، وهذا ما يستعمله علم النفس بكرثة

طاملا أن منهج دراسـة الحالـة ينـصب عـىل الوحـدات االجتامعيـة سـواء  -2

رية، فإن الوحدة الصغرية قد تكـون جـزءا مـن دراسـة كانت كبرية أو صغ

 .إحدى الحاالت، بينام تكون حالة قامئة بحد ذاتها يف دراسة أخرى

فإذا كان البحث مثال ينصب عىل دراسة مجتمع محيل فإن هذا املجتمـع قـد يكـون 

جامعات املكونـة للمجتمـع املحـيل مبثابة الحالة، بينام تصبح األنظمة االجتامعية وال

 .وكذلك األفراد مبثابة أجزاء أو مواقف أو عوامل داخلة يف تكوين الحالة

يقوم املـنهج عـىل أسـاس التعمـق يف دراسـة الوحـدات املختلفـة وعـدم  -3

 .االكتفاء بالوصف الخارجي أو الظاهري للموقف
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حـدة، أو يهدف املنهج إما إىل تحديد مختلف العوامـل التـي تـؤثر يف الو -4

 )1.(الكشف عن العالقات السببية بني أجزاء الظاهرة

 :ويلخص الدكتور محمد عيل محمد خصائص منهج دراسة الحالة فيام ييل

 .أنها طريقة للحصول عىل معلومات شاملة عن الحاالت املدروسة -1

 .أنها طريقة للتحليل الكيفي للظواهر والحاالت -2

ــاملوقف الكــيل ومبختلــف -3 ــتم ب ــة ته ــا طريق ــه، أنه ــؤثرة في ــل امل  العوام

 .التي يشهدها والعمليات

 أنها طريقة تتبعية أي أنها تعتمد اعتامدا كبريا عىل عنرص الزمن ومن ثم -4

 .فهي تهتم بالدراسة التاريخية

 .أنها منهج دينامييك ال يقترص عىل بحث الحالة الراهنة -5

أنها مـنهج يـسعى إىل تكامـل املعرفـة ألنـه يعتمـد عـىل أكـرث مـن أداة  -6

 )2(.لحصول عىل املعلوماتل

 

 

 

                                           
 .256-255ص. مرجع سبق ذكره، ص:عبد الباسط محمد حسن (1)
 .293. علم االجتامع واملنهج العلمي، مرجع سبق ذكره، ص:محمد عيل محمد (2)
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 .مزايا وعيوب منهج دراسة الحالة: رابعـا

ليس هناك منهج كامل، وجامع ومانع كام يقولون فلكل منهج مزايا، وعيـوب، قـد  

 :ترتاوح، وتختلف، وميكن إجامل مزايا دراسة الحالة فيام ييل

 :مزايـاه -1

 الخـربات واملواقـف لعل أهم ما تنطوي عليه طريقة دراسة الحالة هـو أنهـا تـدرس

االجتامعية داخـل الـسياق الـذي ال تنفـصل عنـه هـذه الخـربات واملواقـف، والـذي يـشكل 

مكونات وجودها ومن ثم يرتبط حارضها مباضيها، وال تكتفي دراسة الحالـة بـادراك الواقـع 

االجتامعي مـن خـالل الجـداول اإلحـصائية والرقميـة وإمنـا تـدرس هـذا الواقـع يف وجـوده 

 وماضيه وحارضه، واستمراريته، ومن ثم فهي الوسيلة التي عـن طريقهـا تـستطيع ووظائفه،

فهم الخربة اإلنسانية الحقيقية، واالتجاهات التي تشكل الواقع االجتامعي بحيويته الكاملة، 

 )1(.التي تكمن خلف التنظيم االجتامعي الشكيل للنظم االجتامعية

أنها متكننا من معرفة األسباب للظواهر إذن فدراسة الحالة عىل هذا النحو فضال عن 

 .متثل مصدرا غنيا للفروض يف علم االجتامع

ولعل أهم ما مييز هذا املنهج أنه ميكن الباحث مـن النفـاذ إىل أعـامق 

ــدال مــن االكتفــاء بالجوانــب  ــي يقــوم بدراســتها ب  الظــواهر أو املواقــف الت

 

                                           
 .297. مرجع سبق ذكره، ص:محمد عيل محمد (1)
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وتعترب دراسة الحالـة أحـد أسـاليب السطحية العابرة التي قد تكون ذات داللة غري حقيقية، 

ولذلك ميكن إدراك الطابع الكيل من خـالل التحليـل االجتامعـي للظـاهرة . البحث الوصفي

وبعبارة أخرى، فإن دراسة الحالة مدخل ينظر إىل أي وحدة اجتامعية نظرة كليـة . املدروسة

 )2(.شاملة تستوعب هذه الوحدة وتنميها

 للفرضيات التي تـستدعي التحقيـق واالختبـار عـن كام تعترب دراسة الحالة مصدرا 

ولـيك يـتمكن مـنهج دراسـة الحالـة مـن اختبـار . طريق املزيد من املشاهدات واملالحظات

الفرضيات ونتائج البحث فيها، يجب أن تكون الحاالت املدروسة، ممثلة للمجتمع الذي يراد 

 .التعميم والتدقيق يف جمع املعلومات وتفسريها فيه

أهمية استخدام منهج دراسة الحالة بشكل خاص باعتبار أنه يساعد الباحث وتربز  

يف الحــصول عــىل املعلومــات األساســية التــي ميكــن االســتفادة منهــا يف تخطــيط الدراســات 

الرئيسية يف العلوم االجتامعية ألنها تـوفر معلومـات متعمقـة وتبـني املتغـريات والتفـاعالت 

 .التي تتطلب دراستها شمولية أكرث

 وأكرث من ذلك فان املعلومات املتوافرة عن املوضـوع تقـود يف معظـم

األحيان إىل التوسع يف مجـال البحـوث وخلـق الرغبـة يف التطـرق إىل بحـوث 

 جديدة ويف تكوين فرضيات لدراسات أخرى يف املستقبل، وتوضـيح التـأثريات

 

                                           
 .نفس املرجع والصفحة (2)
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بإعطـاء تفـسري واضـح  املختلفة للمتغريات بصورة أكرث وضوحا من مجرد التحليل الكمي لها 

 )1(.للنتائج االجتامعية وربطها بالعوامل املختلفة التي أدت إىل النتائج الحالية

 :عيوبـه -2

التشكيك يف مدى الثقـة التـي تعـول عـىل البيانـات التـي تـأيت بهـا عـن طريـق  -1

استخدام هـذه الطريقـة ومـرد هـذا الهجـوم ينحـرص يف عـدم اسـتطاعة هـؤالء 

 .راسة الحالة منهجا أو أداةالعلامء التفرقة بني د

صعوبات ترجع إىل الباحث نفسه فقد يلجأ الباحث إىل تفسري الحالة من وجهـة  -2

نظره وفقا ملشاعره الخاصة أو لجهله بأسس تصميم البحث العلمـي أو صـعوبة 

 .تحديد مدى صدق املعطيات وتفسريها

د عـىل هـذا يؤخذ عىل دراسة الحالة التعميم من حاالت ال متثل الواقـع وقـد يـر -3

النقد بأنه بإمكان الباحث استخدام أدوات جمع بيانات مقننة عـىل درجـة مـن 

 .الثبات والصدق

وجود بعض الحاالت الشاذة التي ال ميكن تعميمها وميكن تفادي هذا النقد عـن  -4

 .طريق املقابالت املضبوطة والتسجيل املوحد من جانب موحد

                                           
 .125.ص،1986 عني، مطبعة العني الحديثة،  البحث العلمي، املناهج واإلجراءات، ال:العكش الـلـهفوزي عبد  (1)
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 )1.(تقاء البياناتتكاليف باهظة لعملية إجراء املقابالت واس -5

وباإلضافة إىل هذه العيوب يف منهج دراسة الحالة، توجد عدة جوانب سـلبية يف هـذا  

 )2(:املنهج تتمثل فيام ييل

 .الحالة التي نختارها كعينة للدراسة قد ال متثل املجتمع كله أو الحاالت األخرى -1

ا قـد تكـون تقوم هذه الدراسة عىل حالة مفـردة أو حـاالت قليلـة، وعليـه فإنهـ -2

 .مكلفة جدا سواء من الناحية املادية أو ناحية الوقت

 .قد ال تعترب هذه الطريقة علمية بشكل كامل -3

قد تربز بعض الشكوك يف صحة البيانـات املعممـة، وخاصـة إذا كانـت البيانـات  -4

غامضة ومبهمة، وحاول الباحث أن يـستغلها ألهـداف وميـول شخـصية، أو قـام 

دراسة والتقليل من أهمية بعض الجوانب تبعا لنظرية بالتهويل لبعض جوانب ال

أو سلوك حيث يلجأ إىل الرتكيز عىل الجوانب التي تهمه ويهمـل الجوانـب التـي 

 .تتناقض ومعتقداته

وبالرغم من االنتقادات، والعيوب السابقة الذكر، فإن ذلك ال يقلل من أهمية منهج  

 الحـاالت بـصورة معمقـة، ودقيقـة إذا أحـسن دراسة الحالة فهو املنهج الوحيد الذي يدرس

 .استعامله وضبطت جميع عنارصه

                                           
الثـاين،  لقيـاس يف البحـث االجتامعـي، الجـزءواغريـب محمـد سـيد أحمـد، ونـاجي بـدر إبـراهيم، اإلحـصاء  ـ) 1(

 .184-182ص.، ص، 1986اإلسكندرية، دار املعرفة الجامعية، 
ام، عـص البحث العلمي، دليل الطالب يف الكتابة واملكتبـة والبحـث، بغـداد، مطبعـة قنديلجي، عامر ابراهيم ـ )2(

 .52-51ص.، ص1979
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 :خامتـة

يحتاج الباحث يف علم االجـتامع إىل اسـتيعاب مختلـف املنـاهج املطبقـة يف هـذا 

العلم، لكونهـا الـسالح األسـايس لـضبط اإلشـكال وتتـابع العمليـات البحثيـة بـصورة علميـة 

وبشكل موضوعي وطريقة منطقية، فال ميكن للباحث أن يبدع يف هـذا املجـال إال بـاالطالع 

حث لها، والتمـرس يف اسـتعاملها واالسـتفادة مـن مختلـف خباياهـا والبحث فيها قبل أن يب

حتى يتمكن من الفرز والتوضيح بجالء عن املـنهج أو املنـاهج التـي ميكـن االسـتفادة منهـا 

لدراسة أي إشكال أو أي ظاهرة اجتامعية، وقولنا هذا لكون الباحث الـسوسيولوجي يتميـز 

لبحث مـستخدما يف ذلـك عـىل مجمـل املنـاهج بجانب يعتمد عليه يف بناء اإلطار النظري ل

االستنباطية يف تحديـد املوضـوع وتأصـيل املفـاهيم وضـبط اإلشـكالية واسـتنباط الفـروض، 

واالنتقال إىل امليدان اعتامدا عىل ما حدده يف الجانب النظري من ضبط للمشكلة والفروض 

يتمكن من القيـاس والتحليـل واختيار املنهج املالئم واألدوات املناسبة لجمع البيانات، حتى 

والتعليق والتفسري بكـل يـرس، بنـاء عـىل محـددات الظـاهرة املدروسـة، وعـدم انحرافـه أو 

 .خروجه عن املستلزمات املنهجية

ـــوث  ـــدة يف البح ـــاهج املعتم ـــن املن ـــة م ـــدنا ملجموع إن تحدي

 الــذي يعــد دائــرة تواصــل مــع -الــسوسيولوجية يف هــذا الكتــاب الثالــث

  ليس حـرصا ملجمـل املنـاهج، بـل هـو – يف نفس الحقلالكتابني السابقني
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 بنـاء -عرض وتعريف لألساسية منها فقط، وقد نختلف مع بعـض البـاحثني يف نفـس املجـال

عىل اختالف الرؤية أو الخلفية فقط، ونحن نعرتف بأن هناك العديـد مـن املنـاهج األخـرى 

يتها أو عدمها بالنسبة للمناهج التي يعتمدها الباحث يف البحوث السوسيولوجية تزداد أهم

 .املدروسة يف هذا الكتاب

بناء عىل حصيلة جهـد وخـربة طويلـة يف حقـل التعلـيم يف الجامعـة –وقد حاولنا 

 ضـبط وتحديـد مجموعـة الجزائرية والبحث العلمي يف الجزائر، استفدنا من هذه الخربة يف

 دون نفي أو ازالـة أو ازاحـة ملنـاهج أخـرى، أحـدث مـن - التي نعتقد أنها أساسية-املناهج

هــذه التــي تعرضــنا لهــا بالدراســة، غــري أننــا أطلقنــا عــىل املبحوثــة منهــا يف هــذا الكتــاب 

 .لكوننا نعتقد ذلك ال أكرث" باألساسية"

راض والتـدقيق يف بعـض املعطيـات حاولنا عمدا عـدم االطالـة أو الحـشو واالسـتع

 املتعلقة باملناهج الكربى يف البحوث السوسيولوجية، حتى نخفـف عـىل القـارئ أو الباحـث 

يف هذا املجال معرفة املحطات الكربى يف كل منهج يريـد االعـتامد عليـه يف بحثـه أو عملـه 

القـصوى، ولكـن امليداين، وال ندعي بهـذا العـرض املقتـضب العلميـة التامـة أو املوضـوعية 

نكتفي بإبالغ الباحث وتأهيلـه بـشكل متكامـل ووضـعه عـىل الطريـق الـصحيح الكتـساب 

 املعرفــة األكادمييــة وتأصــيل البحــث العلمــي امليــداين لديــه، وهــي املعرفــة الواجــب 
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توفرها عند الباحث السوسيولوجي لتمكينه من الخربة الجيدة واملامرسة الدامئـة والـتحكم 

 .يات البحث العلميالكبري يف أساس

 - املـنهج التجريبـي-املنهج التـاريخي: وقد ضمنا هذا الكتاب الثالث املناهج األساسية اآلتية

 . منهج دراسة الحالة- املنهج الوصفي-املنهج املقارن

أملنا  أن يكون طرحنا لهذه املناهج الخمسة، التي اعتربناهـا أساسـية يف البحـوث 

وءا ينري طريق الباحث يف هذا املجال، وتوجيهـا للطالـب السوسيولوجية، مساهمة جادة وض

 .الجامعي والباحث عىل حد سواء لسد النقص الواضح يف التحكم يف املناهج السوسيولوجية
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